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Kong KrisUan den femtes Danske Lov foreligger i

fire afhinanden uafhcmgige Medaktioner : tre Haandshrifter

og Udgaven af 1683, Haandskrifterne , der nu dUe

findes i Migsarkivet, ere:

JL Gehejmearkivets Haandskrift, skrevet i

Folio paa Pergament med forgyldte IniMakr og andre kaU-

grafiske Fryddser af Arkwskriveren Johannes Lauerentzen^,

Snittet er forgyldty og Bi/ndet bestaar af ire graverede Selv-

plader, af hvUke Mygpladen bcerer AarstaUet: 1687^ med to

Selvspcender^, hvorpaa staar: Pietate et justitia, KrisHan V,s

Valgsprog. Bette Haandskrift er udgivet af Schyth K0bh.

1856 12^ og henyttet tU Varianter i Udgaven af 1878;

det heUgnes nedenfor som A.

2. Danske Kancellis Haandskrift^ skreveii

Folio paa Papir med sorte Initialer ligeledes afJoK Lam-
rentzen ; dog ere Bogstaverne paa Titdbladet forgyldte, Paa
et Blad uden ForUnddse med de Blade, paa hvilke Lov-

hogens Tekst begynder, findes felgende af Kongen egen-

hcendig skrevne Resolution:

Dette angiver han selv paa en Glasplade, der Jindes paa Rosen*

borg, og hvorpaa han med forgyldte Bogstaver har skrevet et Vers

til Kong Kristian V. Ban underskriver sig her: JohaiUieB

Lauerentzen, som skriver den Danske Lov til Archivet, des*

voBrre uden Datum,

Se ncermere: V. A, Secher: Om Teksteme af Kong Kristian

den femtes Danske Lov og Lovens Udgivelse, Kbh, 1878,

(Satrtrykaf„Ugeskr,for Retsvcesen" 1878 S. 737-66) S. 738-39,

^
^^\^A^ ^^^^X .. «06227aWooglc
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Dene Yori/jf Danske Lov skal saasom den her til

Vori/j? Allernaadigste fornejelse er forfattet og opsat, til

trykken beforderi/j^. Kiabenhaven/^ Slott den 3 Januarij

Anno 1682.

Christian R.

Haandskriftets Indbinding er Lceder uden Eygtitely

og Snittet er farvet. Haandshriftet er henyttet af Schyth

til Udgaven afl856 og ligeledes tU Varianter i Udgaven af

1878^; det hetegnes nedenfor som K.

3. BetTcongelige Biblioteks Haandskrift,
forhen Thottske Samling Fol. Nr. 1184^ skrevet i Folio paa

Papir uden scerlig Udpyntning, afen ukendt Skriver. Ind-

bindingen er Lceder med Bygtitel: C5. Danske Lov, og

Snittet er forgyldt. Haandskriftei er ferst blevet henyttet

tU Varianter i Udgaven af 1878, Nuancerne i Blcekkets

Farve i Bogens forskeHlige Dele (stcerk i 1. Bog, svagere

henimod 6. Bog, der har samme Farvenuance som For-

ordet), viser, at Forordet er skrevet til sidst samtidig med

6, Bog, hvoraf man formentlig kan slutte^ at Forordet

ikke var foirdigt^ da Skriveren hegyndte paa Lovbogens

ferste Bog^ hvis ferste Lceg heller ikke saaledes som i

Haandskriftet K ddvis er beskrevet med Forordet. Heraf

synes atter at kunne sluttes, at dette Raandskrift^ der

nedenfor betegnes som T, er skrevet fer A og K^.

Foran i aUe tre Haandskrifter findes en udateret Til-

skriffi til Kongen, underskrevet af Medlemmerneafden ved kgl.

Missive 1681 16, April udnosvnte sidste Bevisionskommission

nemlig : Mikael Vibe, Easmtis Vinding, Kaspar ScheUer og

Peder Scavenius, Samme TUskrift findes ligeledes bag i

Haandskriftet T, men her kun tmderskrevet af M. Vibe,

en Omstcendighedj som Ugdedes taler for, at T er celdre

» Se ncermere a. St. S, 739-40.

Se ncermere a. St. S. 740 og 756.

* Trykt a. St. S. 738 og foran i Schyths Udgave af A.
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end A og B, idet man formenUig endnu ikke var paa det rene

med, om hin Tilshrift sJculde anhringes for eUer bag i

Haandsihriftet\ I intei Haandskrift er Forordet under-

skrevet af Kongen.

Af den saaledes givne Beskrivelse af Haandskrifterne^

af hvilke intet viser Kongens Underskrift under Forordet,

fremgaar, at intet af dem scerlig fremtrceder som Original-

udfcerdigelse ; den K vcdhceftede kongelige Besolution har

ikke Hensyn til Haandskriftet K, men til en nu tabt Tekst,

som i enkelte Henseender har afveget fra A, K og T, Disse

indeholde dUe Bestenimelsen i 5, 3, 21, Denne Artikd

findes lige saa lidt som i det Hde 5. 3, 19-27 i de beva-

rede TJdkast til Lovbogen, der stadig have den Bestemmelse,

at ingen Borger, Bonde eUer andre, som ikke af Kongen

privUegerede ere, maa kebe noget frit Jordegods. Kilden

til Teksten i 5 3, 21 er vel tU Dels Frdg. 1682 28. Jam
§ 3, men denne forandredes i et vcesentligt Punkt ved

Frdg. 1682 16, Decbr, § l^j og Forandri/ngen genfindes

i JDanske Lov 5. 3, 21 ^. Denne Artikd kan altsaa i sin

nuvcerende Skikkelse ikke have fordigget den kgl. EesoL

1682 3 Jan,, selv om man antager, at Frdg. 1682 28.

Jan, § 3 er taget fra det denne Bag fcerdige Haandskrift,

Berncest have alle Haandskrifterne Kapitlet 3. 12 om Sdv-

^ere, som nceppe f0r i sidste 0jeblik, maaske under Scet-

ningen af Lovbogen, har faaet sin endelige Bedaktion, L
Bentekammerets ForhancUingsprotokol staar nemlig under

1683 8, Jan. : At erindre omb selfeyere udi dend nye low

at indfere * , og hermed sigtes visinok til Slutningen af 3.

12, 3 fra: Findis der ingen o. s. t?., der ikke forekommer

• A. St. S. 755.

^ I de 200 Tdr. Hartkorn maa Hovedgaardens Takst ikke vcere

iberegnet, saaledes som Frdg, 2S, Jan. bestemmer.

' Her scettes: uberegnet.

* Ekstraktprotokol over hvis i Rentekammeret er ekspederet.
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i de hevarede Udkast HertU kommer enddig^ at Navnet

yyDanske Lov'% som aUe HaandsJcrifterne have paa deres

Titelblade, endnu 1683 16. Maj synes ukendt, i det

Lovbogm dm Bag, ligesom f, Eks. 1682 23, Novhr,, i

Danske KanceUis B0ger Tcaldes „den ny Lov", medens den

5. A, 6, Avgust hedder „den danske Lov'' ^. Ferst ved

Aab. Brev 1683 23, Juni gaves ogsaa Bestemmelse om
Lovhogens IhrafUrceden^ ^ og dennes Batum har kun den

Betydning^ at den er Kong Kristian V.s Fedselsdag. Man
kan herefter med Sikkerhed paastaa^ at intet afHaandskrif-

terne A^ JT, T har fordigget fer i det tidligste i Vaaren

(sidst i Maj) 1683, og at det cddste af dem sikkert er T,

Ikke hdler fremtrcede de med en officid Karakter ^ som

hdler ikke kan hcevdes A eUer K paa Gru/nd af deres

mere eller mindre nitide Udstyrdse^, og der fordigger der-

for hdler ingen fyldestgerende Grand tU scerligy saakdes

som Schyth har gjort, at Icegge Vcegt paa, at Udgivdsen

af Banske Lov hliver enstydig med Udgivelsen af Uaand-

skriftet A.

Som fferde Eedaktion af Banske Lov er enddig

at noevne:

4, Ben ferste Udgave af Loven^ Prentet i

Kiebenhavn af Joachim Schmedtgen, Aar 1683 i Kvartfor-

mat, udgivet af Kasper Scheller med 30 Aars PrivUegium

'af 1681 20, Becbr. MeUem de forskdlige Eksemplarer af

Udgaven findes en Bd i Varianterne i dd felgende an-

ferte Afvigdser, men disse ere ikke nok HI at hevise^ at

der skulde findes flere Optrykmed A arstaUd 1683, Ber findes

nemlig paa sanime Sted aldrig mere end to Lcesemaader,

og Arkene med disse findes hlandede i de forskeUige Eksem-

* Se Citaier a. St, S, 766 Anm, of „Cancellicollegii Protocoll"

Nr, 8 Bl, 321, Nr, 9 Bl, 31 og 120,

Se a, St, S. 769.

» A, St, S, 19-25,
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plarer^, Derncest findes de samme Tryhfejl em i aUe

eftersete Eksemplarefy og cUsse have desuden aUe omtrykte

Blade paa samme Steder^, ligesam de ogsaa 8. 82 8. Lin.

f. 0. og 8. 129 lAn, 1 f, o, oprmdelig havde hehholdsvis:

paaskrev- og: ler, men have faaet de manglende Bogstaver:

ne og : el iryM tU henholdsvis hagefter etter foran med Use

Typer. Benne Udgave hlev optrykl 1750 i Oktavformat,

1753 i Oktav- og DtMdesformat, c. 1792 (Oplaget brandte

1795 1 hvorfor Formatet er ukendt), 1797, c. 1640 med

samme Titdblad sam Udgaven af 1797 og endeUg 1878

hver Gang i Duodesformat og sideret med Originaludgaven ^.

Bet kan altsaa ikke om noget af Haandshrifteme

J, K eUer T godtgtfres, at det er en af Kongen under-

skrevet eUer paa anden Maade bifoMet Lovtekst, Ikke

heller er der tUstnekkelig Ejemmd for den Antagelse, at

den i Udgaven af 1683 fordiggende Tekst, i hvUken Kong-

ens Underskrift lige saa lidt som i Haandshrifteme findes

under Forordet, enten fer Trykningen eUer som trykt har

faaet direkte kongdig SankHon. Men idet dette Aftryk af

Loven, hvortil det aabne Brev af 1683 23. Juni om
Lovens Ikrafttrceden henviser, er tU V^e hragt ved officid

Foranstdltning og omsendt tU Tinge^ forat der skulde

demmes efter det, maa hemcddte Aftryk — ligesom de i

sin Tid af Kancdliet, KoUegierne og de senere Mvnisterier

foranstaltede til Tinglcesning omsendte Kvarttryk af ud-

komne Love — hetrdgtes som Lovens officielle Tekst, om
det end ikke kan anses for dens originate Tekst. Udgaven af

' Se Tavlen a, St. S. 742-43.

* Blad 13-14, 17-18, 59-60, 125-26, 147-48, 165-66, 191-92,

347-48, 509-10, 517-18, 597-98, 599-600, 709-10, 717-18

og I Registret Blad Tttttt nij.

• Disse forskeUige Udgaver ere beskrtvne a. St. S. 741-53. r
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1683 har sadledes formenUig en stBrlig officid Karakter^ hvor-

tU der ikke hidtU har ktmnet oplyses noget tUsvarende for

Haandshrifternes Vedkommende, I Henhold til denne Be-

tragtning har Jusiitsministeriet hestemtj at Kvartudgaven

af 1683 skal kegges tU Grv/nd for den nye Udgave. Af
prindpiette Grande^ stBttede paa Kvartudgavens officieUe

KarakteTj og fordi denne ikke afviger saa hetyddig fra

den korrektere Lovtekst^ der vUde kunne qpnaas ved en

egenUig kritisk Bevision , at Udbyttet af en saadan vilde

komme til at svare til det Arhe^de og de Pengeudgifter,

den formentlig vUde krcave, har Ministeriet ikke viUet for-

80ge paa at tU Ve^e hringe en egentlig kritisk Udgave ^^

men har fastsat felgende Eegler for BesBrgelsen af ncervce-

rende Udgave:

1. Udgaven fra 1683 optrykkes, dog saaledes at aaben-

bare Trykfejl rettes i Teksten, hvorom der hver Gang

meddeles Underretning i en Anmaerkning. Sagregistret

medtages ikke.

For at have en Norm at felge^ naar Afgerdsen

skulde trceffes meUem de forskeUige Lcesemaader, der

kunne paafindes i Eksemplarer af Udgaven af 1683

(se ofvfr. S, VI)^ hesluttedes det at Icegge til Grund

for Udgivelsen det i redt Flsjl indbundne, med

forgyldt Selvbeslag prydede Eksemplar afDanske Lov,

som Kaspar ScheUer^ Lovens ferste Vdgiver, i sin

Tid gav tU Kebenhavns Magistrate y og kun at fra-

vige dety hvor det havde Trykf^l, Dette er i Anmcerk-

ningerne betegnet med U\ alle andre Eksemplarer

* Se Rigsdagstidende 1877-78 Tillceg B S. 433-38,

* Se „Fortegnelse over de udi Kpbenhavns Raadstues Arkiv beva-

r^de gamle og vigtige Dokumenter^^, Kbh. 1786 S. 161: Dette

Eksemplar er forceref. afKancellircMd Kaspar Sefi0ller Aar 1683,

hvis Vaaben og Jindes derpaa paa Sideme af Bindet paa 2de

splvjorgyldte Plader udstukken.
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med Z7", medens V angiver^ atpaa paagcddende Sted

ere aUe de unders0gte Eksemplarer af Kvartudgaven

overensstemmende, Nogle Afvigdser mdlem disse,

som rimeligvis skyldes en Forskydnmg af Satsen

under Trykningen^ ere ikke medtagne i Anmcerk-

ningerne, De maa S0ges paa den ovenfor S. VII
naevnte Tavle,

2. I Anraaerkninger under Teksten paa vedkommende

Side meddeles alle Yarianter af Haandskrifterne, som

kunne medfere en virkelig Lydforskel, og det an-

fares, hvilken Laesemaade, der stemmer med Norske

Lov (N.) og Vindings 3. Udkast, det saakaldte andet

Projekt (P)^, eller, hvor dette har Huller, med 2.

Udkast, det saakaldte ferste Projekt (V)^, for saa vidt

vedkommende Artikel maatte findes i disse Tekster^.

Den Lsesemaade, der formentlig vilde vaere at optage

i en kritisk gennemgaaet Udgave, optages i Teksten.

Retskrivningsvari^nter anfares ikke.

Yed Sammenligningen af Teksterne er Schyths

Udgave af Gehejmearkivets Haandskrift (Kbh. 1856)

henyttet i Stedet for dette selv; dog er dettes Lcese-

maade efterset overolty hvor der fandtes Afvigdser

meUem de fire Tekster.

3, Af Afvigelser i Henseende til Skilletegnssaettelse an-

feres kun de, som kunne medfare en Forandring i

vedkommende Ssetnings Indhold.

• Thottske Haandskri/tsamling Nr. 1183 Fol.

' / Rigsarkivet.

* Se om dem Aubert: De norske Retskilder og deres Anvendelse,

S. 319 og 321, og V, A. Secher: Danske Kancelli og de der-

med beslcegtede Jmtitutioner 1513-1848 (Vejledende Arkivregi-

straturer i Meddelelser fra det kgl Gehejmearkiv 1883-85)

S. 201 fig.
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4, ndgayen holdes sideret mod Udgaven af 1683 og

trykkes med latinske Bogstaver.

At Udgaverne afDanskeLov holdes sideret med

den f0rste Udgave , er af Nytte naar man vU efter-

• slaa Citater i addre Domme og Akter, fordi man i

den f0rste Tid dterede Danske Lov ligesom tidligere

Beces 1643 efter Sidetal.

5. Hver Artikel forsynes saa vidt muligt med Henvisning

til det yngste Lovsted, der maa antages at vaere

Eilde til den vedkommende Lovbestemmelse.

Ved at efterslaa de angivne KUdesieder fra

1558^1660 i nSamling af Forordninger, Eecesser og

andre kongeUge Breve^ Danmarks Lovgivning ved-

kommende^ (Corpus constitutionum Banice), som efter

Haanden vU komme til at omfatte hine Aar, eller,

for fferde Bogs Vedkommende, i Pardessm ndfr. S.

XIII ncBvnte Ycerk vU man kunne forfelge Lovstedets

Genealogi opad. — Et „jfr.'' foran et KUdested

angiver, at MiUigheden for et Slcegtskab mdlem detfe

og dm paagaHdende Artikel i Banske Lov synes tvivl-

som, om den end ikke hdt skal bestrides.

I Henhold tU Nr. 5 i ovenstaaende Plan fremtrceder

altsaa denne Udgave af Danske Lov med TiUaeg, som

ere ukendte i de celdre, nemlig ved hver Artikel saa vidt

miUigt en Henvisning tU dens KUde, og det ter hadbes,

at Udgaven ved disse Henvisninger er kommet et betydeligt

Skridt ncermere Fyldestgerelsen af de Krav, der nu om
Stunder maa stiUes tU den videnskdbdige Behandling af

den celdre Lovtekst^ som udgives, end de tidligere. Her at

eftervise dette ncermere ter saa meget mere anses for over-

fledigty som Professor Dr. Kr. JErslev og j^ sdv for nylig

have haft Lejlighed til i vor Literaiur at belyse Spergs-
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rnaaXet^ , og der i 0vrigt Uandt Sagkyndige nceppe vU

vcere Tvivl om slige Henvisningers Betimdighed og Ned-

vendighed, Det er derfor her Tcun n0dv€ndigt at g0re Eede

for, hvorledes Arbejdet er blevet udfert, og hvUke

Forholdsregler der ere tagne for at faa Henvisningeme saa

fuldstcmdige som midigt.

F0rst og fremmest er da eftersegt de officielle

Angivelser om Kilderne tU de enkette Artildery og de

forskeUige Forarbejder og Udkast tU Damke Lov ere der-

for gennemgaaede. Scerlig vcerdifuld for 0jemedet er Vin-

dings f0rste Udkast tU en Lovbog eHer den saakaldte Co-

dex Frideridmy fordi Yinding heri har angivet de af

ham tU de mkelte ArtiMer benyttede KUder. Udkastet

hlev imdergivet to Omarb^delser af Yinding selv („F0rste

og andet Projekt"), og disse after fire Bevisioner af for-

skeUige Kommissioner^ saaledes at ArtiUernes endelige Form
og Anordning josvnlig fremviser store Afvigdser fra den

oprinddige Affatielse, men som oftest kan dog denne

skimtes gennem JSndringerne^ og overmaade ofte har slet

ingen Forandring fundet Sted. Yed en Jcevnf0ring md-

lem Codex Fridericins og Banske Lov kunde derfor straks

g0res en rig H0st af Henvisninger tU celdre Lovsteder^

som utvivlsomt havde tjent tU Forlceg for Danske Lov,

og som nu oMe bleve eftersete^ , hvorefter der i et

Min Udgave af „Corpus constitutionum Danice" 1558-1660 /,

Indledning S. XVIIl flg, jfrt, med mine Udtalelser i Ugeskrift

for BetsvcBsen 1888 S, 817-24, og Professor Erslevs Anmel-

delse af dette Ycerk i Historisk Tidsskrift 6. R. 2, Bd,

S. 666-82

' Ved nogle Lovsteder angiver Yinding Kilder, som jeg ikke

vilde anse for benyttede, naar jeg ikke havde hans egne Ord

herfor. Naar saadanne Angivelser ere medtagne i Kildehenvis-

ningeme, ere de saite i kantet Parentes efter et V f»r at be-

legne, at Angivelsen skyldes Yinding selv.
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Eksemplar af Lovbogen blev foretaget en Understregning

af aUe de Ordj som paagcddmde ArUkd havde fceUes med

KUdestedet. Paa samme Maade blev Lovkommissceren lie,

ju/r, Peder Lassens Tcritiske Anmcerhninger^ tUskrevne i et

Eksemplar af Vindings 2, Udkast, og de mindre Udarbej-

delser og Betcenkninger^ som vare Forlebere for Codex

Frideridm ^
, benyttede, Herved viste det sig^ at der maatte

foretages en mindre Afvigelse fra Nr. 5 i de af JusUts-

ministeriet bUligede Principer for den ny Udgave. Det er

nemlig af og til utvivlsomt, f Eks, ved Vindings egen Op-

givelse, at Lovkoneipisten har benyttet et celdre med et af

yngre Datum enslydfinde Lovsted, saaledes jcevnlig Beces

1558 i TUfcelde, hvor dennes Artikler ere gentagne i en

yngre Lov, eUer Forordninger fra Fredrik lll.s Tidy

som ere gentagne i Forordninger efter 1670. I slige TU-

f(jdde er det celdre Lovsted anfert som egentlig Kilde, og

tUlige er der blevet Ulfejet en Henvisning til det yngre

Lovsted, 1 visse TUfcelde kan det vcere tvivlsomty om den

yngre eller den celdre af enslydende Tekster er blevet be-

nyttet. KUden til Danske Lov 2. Bog er saaledes til Dels

den danske Kirkeordinans 1539 og den norske Kirkeordinans

1607 paa adskUlige Steder, hvor disse to Love ikke stemme

med hinanden. Men desuden findes ogsaa det for dem

fceUes Stof benyttet i start Omfang, og her er det ikke

muligt at afgere, om den ene eller den anden af disse

ordret med hinanden siemmende Tekster er benyttet] derfor

er der i Kildehenvisningerne henvist til dem begge. Med
Hensyn til Haandfcestningeme maa det htiskes, at Kristian

IV.s Haandfcestning var fuldstcendig lig Fredrik II.Sy og

at kun denne var trykt, da Lovbogen udarb^dedes. Man
kunde derfor gaa ud fra, at det er denne, som er blevet

benyttet ved Affattdsen af Lovbogen, sdv om Vinding ikke

Disse Jindes til Dels opregnede paa det ovfr. S. IX. an/0rte

Sted af Meddelelser fra det kgl. Gehejmearkiv 188!i'85.
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udtrykkdig har sagt det, og dette gcdder ogsaa i de Til-

f(dde, hvor Fredrik III.s Haandfcestning har samme Be-

stemrndser som Fredrik ILs. Vet er derfor anset for

ufornedent at citere KrisHan 1 V.s Haandfcestning, medens

Henvisning tU Fredrik III.s er a/nfert jcevnsides med Fre-

drik ILs i TUfcelde, hvor de stemme med hinandtn.

Med det saaledes indsamlede MaieriaU er blevet sam-

menlignet oMe de i Literaturen fordiggende alminddige

Undersegelser over KUderne til Danske Lov, og da i ferste

Linie C, Brorsons „Fo^'S0g til 1.-6. Bogs Fortolkning i

Christian den femtes danske og norske Lov og de celdre

Loves BestemrndseTy som henhere til denne Dd af den

danske Lovgivning'' ^ i 9 Bd. Kehh. 1793-1800, der gjorde

Evensens: Anvisning tU at finde de Steder i de gamle

danske og norske Love og Forordninger j hvoraf Kristian

V.s norske Lov er taget, Kehh, 1762^ overfledig og endnu

stadig er Hovedvcerketj om dets Angivdser end, som be-

mcerket af Aubert: Be norske Eetskilder og deres Anven-

delse 1^123, maa bruges med Varsomhed. Dermest er be-

nyttet Undersegelserne i Auberts nysncevnte Ycerk, og Henvis-

ningerne i Trqjls Commentcere og de retshistoriske Arb^der af

Bosenvingej Larsen og Stemann. Henvisningerne i disse

Vcerker bleve efterslaaede, og ligesom f0r bleve de Ord,

som Lovbogens Artikler havde til fcdks med de efterviste

Kilder, understregede i det ncevnte Eksemplar af Lovbogen.

Til fferde Bog kom endnu i Betragtning Kildehenvisningerne i

Fardessus^s Udgave ihans ^Collection de lois maritimes ant6-

rieurs au XVIII^ si^de'' 3. Bd. Til at kontroUere FtUd-

stcendigheden afdead disse Veje indsamlede Henvisninger har

jeg haft god Nytte af et Eksemplar af det i 1642-43 trykte

„ Corpus juris'' , indeholdende Jyske Lov med forskeUige Beces-

ser, Seretten, Gaardsretten og andre til Danske Lovs Hoved-

kilder herende Love, som ejes af BigsarMvets Bogsanding og

hvori en Mand i Tiden ved Danske Lovs Ikrafttrceden, for at

Mare sig Forholdet mellein den celdre og ny Lovgivning^ overall
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planmcBSsig har tUskrevei Henvisninger tU Banske Lovs

ArtiMer,

Berefter blev Banske Lov sammenholdt med Vin-

dings 2, Udkast (»Bet fersie. Projekt'') og dm
f0rste Revisionskommissions Bearb^delse (y^Bevisionen*)

af dette, med Vindings 3, Udkast („Bet andet Projek t'^)

og de deri tUskrevne Bevisionsantegnelser og endelig med

den tredje Revisionskommissions Forhandlingsprotokol, og de

under disse Kommissioners Forhandlinger indferte Bettelser

hleve antegnede som saadanne, Ba disse i de aUerfleste

TUfcelde viUe l0he ud paa ^ndringer, der ere fremgaaede

som Resultat af Biskmsioner eller qpstaaede ved Kompro-

miser mellem forskeUige frit stiUede Mndringsforslag^ vU
' det som oftest vcere erkeslesi at efterspore en skreven Kilde

til saadanne Bettelser^ naar de ikke kunne genfindes i den

romerske eUer kanoniske Ret, hvori adskiUige af Lovkomr

misscererne besade seerlig Kwndskah. TUbage blev imidler-

tid et Antai af ArtiUer og Bele af ArtiUer , hvis Oprin-

delse hverken kunde oplyses af Forarb^derne tU Banske

Lov eUer af de i Literaturen fordiggende alminddige

Vnders0gelser over Lovbogens KUder. Her blev at jcevn-

fere Specialimders0gelser over den cdd/re Ret og at tmder-

S0ge selve de celdre Retskilder og Bomssamlingerne, scerlig

da det vides, at Vindings 2. Udkast i Modscetning tU

Codex Frideridus, som kun var en KodifikaUon af Lovene,

var samled af Loverne, Ordinantzen, Recesserne, Forord-

ningerne, afsagde Domme, Conferentzer oc Landets Ssedvane.

Saa meget om Fremgangsmaaden ved Indsamlingen

af Kildehenvisningerne. Om den tU disse benyt-

tede Kreds af Love maa her meddeles felgende
almindelige Bemcerkninger. Bet fremgaar hlart af

Vindings Codex Frideridus og det af lie, jur, Peder Lassen

samtidig udarb^dede Lovbogsudkast, at den Lovgivning,

som man i Henhold til Anvisningen i kgl. Missive 1667

8. Marts s0gte at kodificere, vcesentlig var den, der fordaa
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i trykte Udgaver. Man benyttede nemUg: Jyske Lov i

Udgaven af 1590 eUer 1642^ Eriks scoUandske Lov og

Skaanske Lov i Udgaverne af 1505 og 1576, Tors Ar-

tiUer og Glossen tU Jyske Lov, der forelaa trykte sammen

med Jyske Lov 1504 og 1508; de samtidig med Jyske

Lov 1590 og 1642-43 trykte Forord/ninger, Recesser og

andre Love, derimod i Eeglen ikke Forord/ninger, der ere

cddre end Beces 1643 og ikke findes i SamUngeme fra

1590 og 1643, tcdm maaske nogle af de hos Hvitfdd med-

ddte Forordnvnger ; H, Gedes Samling af Forordninger^

som ere tidgangfie 1643-64, og senere Forordninger ; der-

ncest den danske Kirkeordinans 1539 og den norske 1607,

Bibe ArUkHer 1542 og den Norske Lov 1604. Af utrykte

KUder dtere de to Forfattere egentlig kun „Statsretten"

eUer den saa kaldte Kong Hans^s almindelige Byret, der

fandtes i en star Mcengde Haandskrifter og derfor var

almindelig henyttet, Derimod henvise de ikke til VaMemars

sceHandske Lov, om der end i den enddige Lovhog findes

ArtikHer, som synes tagne herfra, Fra de ncevnte Love,

der dannede Udgangsfprnikterne for Lovarb^det, vU ogsaa

Hovedmassen af KUdeJienvisningerne vise sig tagen, Ud-

arb^delsen af Bogen om Gejstligheden faldt udenfor de

ncevnte Forfatteres Plan; den blev udarb^det af de kirke-

lige Myndigheder selv, og til den blev indsandet Materiale

fra G^stligheden i Danmarks forskeUige SUfter, og det vU

deraf at der tU 2. Bog er benyttet forskellige den Gang

utrykte kgl, Missiver ses^ at ma/n omhyggdig har unders0gt

i det mindste nogle af Bispearhivernes Indhold, Jeg har

derfor anset det for sandsynligt, at man ved den L^lighed

har gennemset Samlingerne af Synodalakter og de tidligere

Fordag til TiUceg til Kirkeordinansen, scerlig da de kgl,

Missiver af 1661 15. Juli havde paalagt Gejstligheden

stiftsvis at indsende JEndringsforslag HI Kirkeordinansen

af 1539, BibeArtiUerne og 1, Bog af Beces 1643; derfor

er der -ogsaa meddelt nogle Henvisninger tU disse Aktstykker.
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Om Henvisningerne til Forordminger fra FredriJc lILs og

Kristian Y,s Tid maa felgende Bemcerkninger tUfejes:

Bet er ikke hidtil i Literaturen hlevet fremhcevet, at Yindings

3, Udkast eller „det ferste ProjekP' ikke hlev undergivet

de hekendte Bevisione^' netop i den Kongen i 1669 forelagte

Skikkdse^ y i dct de hevarede Haandsknfter af dette Ud-

kast have Forordninger fra 1670-72 blandt sine Kilder,

Hermed hcenger det sikkert saaledes sammen , at Lovhogs-

arb^det i Anledning af Kongeshiftet 1670 kom til at hvile

et Par Aar, indtil den ferste Bevisionskommission ltd-

ncevntes 1672, Ben meUemliggende Tid benyttede Vinding

til fremdeles at arbe^de paa sit Udkast^ blandt andet ved

at indarbejde de i Mellemtiden udkommende Love, Kun
i denne gennemsete Skikkelse er TJdkastet af 1669 blevet

bevaret til Nutidenj og kun i den blev det forelagt Bem-

sionen af 1672. Naar der derfor i Udkastet findes Ar-

tikler, som ere enslydende med §§ af Love fra 1670-72^

er Aarsagen altsaa ikke den, at Udkastet er Kilde til

disse Love, men disse ere blevne indsatte i det reviderede

Udkast af 1669 og saaledes Kilder til dette. For at an-

skfueliggere dette og betone, at Bestemmelser i Banske Lov,

som ere tagne fra Love udsiedte i 1670-72j meget vet

kunne findes i det ferste Projekt, er dette Forhold antydet

i Kildehenvisningerne ved et efter Citatet i Parentes sat:

P\ Anderkdes er Forholdet meUem Banske Lov og Frdg.

1682 28, Jan. Benne Forordnings § 12 findes aUerede i

det ferste Projekt og ligdedes i det andet paa et Par Ind-

skud mer^ som dog findes tUskrevne i dette sidste. Findings

Prqjekter ere altsaa Kilden til denne §, medens man tU

Gengceld ka/n betragte Indskuddene i denne som Kilde tU

Banske Lovs 3. 13, 9. Berimod findes Forord/ningens §§
1, 3, 4, 13J der svare tU danske Lovs 5, 3, 19, 21 ; B, 10,

' Saaledes heller ikke af Aubert a, St. S. 319 /., der omtaler de

hevarede Haandskrifter, som om disses Tekst skrev sigfraAar 1669,
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48; 3, 13, 10, ikke i Yindings Prqjekter, se ievrlgt

avfr. S, V.

Yed Udarbejdelsen af sit 2, Udkast i Henhold tU

Jcgl, Missive 1669 11, Marts blev Vinding i Henseende tU

Programmet adsJciUig friere stillet^ end han var det efter

Missivet af 1667, og vi se da ogsaa af den ovff, S, XIV
anf0rte Opgivdse, som Haandskrifterne sdv have til Over-

shift, at han foruden Lovene nu havde henyttet Domme,

Konferenser og Landets Scedvane, — Henvisninger til

disse Kilder forefalde kun sparsomt i denne Udgave, Af
Domme fra de sidste Par Menneskealdre fer Danske Lov

ere kun meget faa fremdragne, og selv fra det 16, Aarh,,

som Eosenvinges Udvalg af gamle danske Domme omfatter^

maa endnu meget kunne qplyses, Yed ,,Konferenser^ maa

der sigtes tU de ticUigere Forhandlinger i Lovkommissionen

og disses Betcenkninger over forskellige Lovrevisionen ved-

kommende Sp0rgsmaal, Man maa antage, at Yinding har

haft de Udligere Lovkommissioners Akter udlaante tU Afbe-

nyttdse. Fra disse vil der derfor sikkert kunne hentes

Oplysninger om TUblivelsen af forskeUige af Danske Lovs

Artikler, men de foreligge endnu uudgivne. Yd har jeg

segt at gere dem i Stand til Udgivdse og haaber snart at

faa Begynddsen af en Udgave trykt, men jeg har ikke,

i/nden Trykningen af denne Udgave af Danske Lov maatte

finde Sted, kunnet naa at faa Forarh^derne saaledes gen-

nemsete, at der ikke endnu maa kunne hentes Oplysninger

derfra om den Indflydelse^ som „Konferenser^' maatte have

0vet paa Affattdsen af forskellige Artikler i Danske Lov,

Imidlertid er der dog blevet henvist til Erklteringen fra

Ribe SUfts Gejstlighed, indsendt i Henhold tU kgl, Missiver

1661 15, Juli med ^ndringsforslag til Kirkeordinansen af

1539, Bibe ArtiMerne og 1, Bog af Beces 1643,

Men den Bemyndigelse, som Yinding fik ved det kgl.

Missive 1669 med Hensyn tU den prqjekterede Lovbog gik

endnu videre. Han fik Bet til at „indf0re, hvis tU Lovens For-
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hedring etter og iH Foregdse udi adskiUige lilfcelde

kunde Hjene^' , og der er nogen Sandsynlighed for^ at han

har bentfUd denne Bet til at gere EetskUder, der dlers

laa udenfor Kredsen af dem^ som han skulde bearhejdej

frugtbringende for Lovbogen, I at fremdrage saadanne

formentlige Kilder for Lovbogen, er det sdvf0lgelig ned-

vendigt at gaa frem med en vis Varsomhed^ , men jeg har

dog ment wnder Hensyn tU den ncevnte Omstcendighed at

kunne medtage Henvisninger til den gande Biberret^ Ke-

benhavns Byret 1443 og til KrisUern ILs Love i Tilfcelde^

i hvilke der synes at voere noget Slcegtskdb mdlem disse Tekster

og Teksten i Danske Lov. Vd kan man ikke antage^ at

Fremdragdsen af disse Tekster skyldes Vindings egne Stu-

dier, men det vides, at hans davcerende KoUega som Pro-

fessor ved Universitetet Peder Besen, der senere kom tU at

ddtage i Lovremsionskommissionernes Arbejde^ interesserede

sig for Studiet af den oddre Bet og i sine Udgaver af

celdre Betskilder netqp optog Biberretten og KrisUern ILs

Love. Gennem ham kan Vinding have faaet Kundskab

om disse Love. Paa samme Maade er der blevet henvist

til en Bd Steder af den romerske og kanoniske Bet, uden

at jeg dog har ment at kunne gaa saa vidt som enkdte

nedenfor ncevnte Forfattere^ og sk0nt det af og til kan

vcere tvivlsomtj om den romerretlige Scetning er blevet optagei

i Lovbogen direkte dkr ad Omvej paa 2. eUer 3. Haand.

„FreiUch ist dabei (o: ved Eftervisning afKildeme lit den Ham'
borgske Stadsret 1605) mit Behutsamkeit zu verfahren, indem

das Vorkommen der ndmlichen oder dhnlichen Bestimmung in

etner alteren Rechissammlung noch keineswegs ohne Weiteres

den Schlusa rechtferttgt, dass die Utztere den Redadoren des

Stadtrechts bekannt gewesen und von ihnen excerpirt sei, falls nicht

die innere Wahrscheinlichkeit oder augenscheinliche Ueberein-

stimmung des Ausdrucks hinzukommt", hedder det med Rette

S. XXXVIII i Indledningen til: „ Der Stadt Hamburg Gerichts-

Ordnung und Statuta", Hamb, 1842.
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Noget anderledes er Forholdd mdlem fremmed Ret
og BansJce Lovs fjerde Bog (S0reUen). Endnu i

det f0rste Projekt var Seretten kun en Afshrift af Fredrik

ILs S0ret af 1561, og i andet PrqjeU Jattes dm ML
Dm fik heller ikke sin mddige Skikkelse af B, finding^

men udarbejdedes af Generalprokurer Dr. jur, P. Seave-

nius^ som scerlig hyggede dm efter Systemet i dm svenske
Seret af 1667, tU hvis Balkers Overskrifter Kapitelover-

skrifterne i Danske Lovs 4. Bog svare, saaMes som det

vU ses af felgende SammenstiUing

:

SS0ret 1667 I: Skepmanna-balk = DLov 1, Kap.: Om Skip-

peris, Styremsends og alle

andre Skibs-Betienters

Antagelse,L0n ogForhold.
SS0ret 1667 II: Skepslego-balk = BLov 2. Kap.: Om Fragt,

Tilsyn og Regnskab.
SSpret 16G7 V: Sj0skade-balk = DLov 3, Kap,: Om ulyk-

kelige Hendelser, Averie

og Lodsmsend; og 4. Kap,

:

Om Skibbrud og Vrag.*
SS0riet 1667 IV: Bodmeri-balk = DLov 5. Kap,: Om Bod-

merie og Biilbreve.

SS0ret 1667 VI: Forsakrings-balk = DLov 6, Kap,: Om Asseu-

rance
SSwret 1667 VII: Ammiralskaps-balk = Z)Zoi; 7, Kap,: Om Ad-

miralskab.
SS^ret 1067 VIII: Skepmala-balk = DLov 8, Kap,: OmS0eret-

tens Sagers Udf0relse.

Men desudm er, hvorpaa fersi Pardesms har
gjort opnKBrksom i sin ovfr, na^vnte JJdgave af Danske
Lovs 4, Bog, medms dette Forhold er alddes ukendt for
Brorson, en stor Del Bestemmeker i dmne Bog hmtede

Denne Deling er maaske foranlediget af Hamborgs Stadsret 1605,
som ellers synes benyttet, se ndjr,, og hvis 16. og 17. Kap, i J^
2, Afsnit netop hedde: Von Werfung und geworffenem Gute,
og: Von Schiffbruche und schiffbrflchigen Gtitem.
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fra Kapitlerne i denne svenske Biuret Gennem denne er

Danske Lov beslcegtet med forskeUige af de Amsterdamske

Ordonanser fra Slutningen af 16. Aarh. og Begynddsen

af 17, Aarh, fhos Pardessus i 4. Bd.J, men da disse

noeppe ere direkte KUdery er der ikke henvist til dem. End-

videre er vist henyttet Hanserecessen af 1614\, se

scerlig Eeces 1614 6^2 jfr. BLov 4, 5. 1, dog ikke tU de

ArUMer i Danske Lav, som nejeste stenime med denne

Beces, nemlig 4. 3, 3.-6. og 8., der svare tU Eeces-

sens 10, 1,-4, Denne sidsie har nemlig til disse ArtiMer^

hvad der er undgaaet Pardessus^s Opmcerksomhed ved Ud-

gaven af Becessen i hans Vcerks 2, Bd, , ligesom Danske

Lov tU de tUsvarende^ hmyttet Fredrik II,s Seret 1561

§§ 55-58 som Kilde, Ved en enkdt Artikel i Danske Lov

(4, 2. 19) henviser Pardesstis tU den franske Ordonans
af August 1681 2, 1, 10 som Kilde, Bereringen md-

lem disse Artikkr ligger imidlertid alene i, at en Journals

Ferelse foreskrives i dem hegge, Langt snarere er der

Grund til at icenke paa Skegtskab mellem DLovs 4, 2, 4,

4, 3, lOj 11 og 12 og Ordonansens 3, 3 og 3, 8, Aubert

mener rigtignok^j at denne Ordonans er „blevet for sent

bekendt i Danmark, til at kunne have haft Indfly-

delse paa Lovbogen, hvis Trykning padbegyndtes

i Januar 1682*' ^ dog finder han det muligt, at den kan

v(Bre brugt til Forandringer under Trykningen. Formod-

ningen om, at man begyndte Lovbogens Trykning i Januar

1682 stetter sig kun tU, at en Bedaktion af Lovbogen blev

approberet tU Trykning ved den ovfr, S, IV anferte kgl,

Besol. 1682 3, Jan,, og det ovfr, S, V-VIoplyste viser^ at

man i Begynddsen af 1683 i hvert Fold endnu havde en

Del af Trykningen tilbage ; man kan dog for saa vidt give

' Denne Lov er af Pardessus ktm angivet som Kilde til en

enkelt Artikel.

» A, St, S, 168,
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Auhert Bet som Udsteddsen af Ordonansen saa kort fer

den endelige BeddkUon af Banske Lov sikkert er Aarsagen

tU, at den ikke er hlevet henyttet i sterre, Omfang end sket er.

Blandt fremmede Love ncevner Auhert^ som KUde

tU nogU Artikler i Banske Lov den Hamhorgske revi-

derede Stadsret af 1605^ nemlig:

Banske Lov 1. 23, 15^ se Hamborgs Stadsret 2. 6. 15-17.

— -^ 5. 14, 4, . — — i. 21, 2-3.

— -- 5. 14, 6^, - — — 1,23,

— — 5. 14,29 i SI, - — — 1,14, 4 jfr.

1, 17, 10,

— — 5,14,37iSl,^, - — — 2,5,5,
— — 5. 14, 38^, - — —2. 5, 11,

Ba Stadsrettens Slaegtskab med Banske Lovs 1, 23,

15 syntes] mig meget ivivlsomtj fik jeg rent IMfceldig, men

for sent tU at Henvisninger hmde hlive qptagne ved Aftryk

af Teksten, Anledning til at foretage en fuldstaendig

Sammenligning mellem denne Stadsret og Banske Lov og

kom Served tU det Besultat, at Stadsretten ganske sikkert

er henyttet tU Banske Lov, i hvert Tilfcelde til Udarhej-

ddsen af dens 4, Bog om Seretten^ i langt sterre Omfang

end af Auhert antaget. Bet maa dog ikke overses, at

Slcegtskahet mellem Stadsrettens seretlige Bestemmdser og

4, Bog kan skrive sig fra Slcegtskab mellem dens KUder,

for 4, Bogs Vedkommende scerlig Seretten af 1561^ for

Hamborgs Serets Vedkommende celdre HanseaUsk Bet, saa-

ledes som denne Sammenstilling viser:

' A. St, S. 164, 169^73.

' Aubert a, St, citerer Aarstallet for den oprindelige Affattelse

(1603) jfr. den ovfr. S, XVIll ncevnte Udgave S. XVIll,
» Findes i P\
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Vanske Lav: Hamborgs Stadsret:

4, 1. 2 (S0retl561)jfr 2. 14. 19.^

4. 1, 4 (
—

;
- 2. 14. 20.^

4. 1. 22 (
—

)
- 2. 14. 16. (Stadsretl497 G.19)

4. 1. 31 ( —
;

- 2. 14. 30. (Hanseatisk Seret

1591 § 46.)

4. 2. 10 (
—

;
- 2. 14. 34 K

4. 2. 17 (
—

;
- 2. 14. 35 K

4, 3. 3 (
—

;
- 2. 17. 6. (Stadsret 1497 P. 47)

4.3.10i.Beg.( —
;

- 2. 16. l.( — - P.31)

4. 3. 21 (
—

;
- 2.16.9.( — — P.40)

4, 4. 1 (
—

;
- 2.17. l.( — — P.42)

4, 5. 5 (
—

;
- 2.18.3.^

5. 19 (SSeret 1667) - 2. 19.1. ( -- — P. 50)

Men ved Siden heraf forekommer adskiUige Lovste-

der, som vise en ordret Overensstemmdse

:

DanskeLov4. 2. 4 og Hamborgs Stadsret 2. 15. 5^.

— — 4. 3. 7 - — ^ 2. 14. 2.

— — 4. 3. 13 - — —2. 16. 9».

— — 4. 4. 6 - — — 2. 17. 2.

^ ^ 4, 4^ 7 . __ — ^. i7. 3.

— -^ 4. 5. 1 i SI. - — — 2. 18. 7.

— — 4.5.2iMidten' — —2. 18. 3.

— -- 4. 5. 9 i SI - -- —2. 5. 7-9.

' Hertil angives tngen Kilder i den ovjr. S. XVIII citerede Udgave

af den hamborgske Stadsret.

' Dette Slmgtskab synes betydelig ncermere end det ndfr. S. 59S

angivne med FOrdon. 1681.

' Dette Slcegtskeib synes ncermere end det ndfr. S. 624 angivne

med SS0ret 1667 5,13 pr.
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Endnu Jean sammenlignes

:

DLov 4. 7. J2 i SI og Hamborgs Stadsret 2, li. 43,

^ 4. 5. 4^ - — Beces 1618^.

Men foruden i 4. Bog i de ovenfor navnte af Au-
hert anf0rte Steder, kunde der Umkes TUkmftmngsfmnkier

DLovs 1. 9. 10 i Midten^ (F) og Hamborgs Stadsret 1. 7, 6.

— 1. 13, 17 (F) - — —1,28,7,
— 1, 23. 14 i Beg, - — — 2, 6. 8,

— 1. 23, 14 i Midten - — —^ 2, 6. 9,

— 1, 23. 14 i SI. - — — 2. 6, 11,

— 5. 5. 28 i SI. (P) \

— 5. 3. 29i Midten (F) \- — — ^. 5. 1,

— 5, 3, 30 (F) )

~ 6, 13. 23 (P') - — — 4. 31.

MuUgvis beror ogsaa her Skegtskabet paa fcettes Kit-

der saaledes som ved BLov 1. 3. 16 (F) og Hamborgs

Stadsret 1. 28. 5 paa fcettes Benyttelse af Fragm. 4

Big, 22, 5, men det bliver da vanskeligt at ttenle sig

kvUJce, da Kilderne til de paagcddende Steder af den af

den Hamborgshe Stadsret qpgives at vcere den NUrnbergske

Beformation af 1564, de saksiske Konstitutioner og for-

skeUige celdre hamborgske og lybske BetskUder, der nappe

lige saa lidt som den Hamborgske Stadsret selv kunne vcere

henyttede i hvert Tilfcelde ikke til Udarh^ddsen af P\

hvori de fleste af de citerede Artikler eUer Stykker af Ar-

tikler aUerede findes. Bog ligger det med Hensyn til 1.

Bestemmelsen her blev indscU i Kommissionsm^det 1681 28. Febr,

i Henhold til engelsk og hollandsk Praksis, medens hamborgsk

eller hansecUisk Ret ikke paaberaabes, Aubert a. St. S, 168,

Findes i Udgaven 1842 af Hamborgs Stadsret, S. 401 f/fjes

til 1, 18. 2> som Becessen asndrer,

Udsugning med ubillig L^n.
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23, 14, hvis qprinddige Affatfdse I P" blev undergivet

forskeUige Omformninger, mermest at tcenke paa en direkte

Efterligning af dm HamborgsJce Stadsret

Til Slutning skcd ncevneSy at der ved nogle faa Ar-

tiUer i Mangel af hedre er henmst til Karl V,s peinliche

Gerichtsordnung (Carolina) i Henhold tU cddre Forfatteres

Formodninger
J
om end Benyttelsen af dmne KUde synes

mig tvivlsom.

Paa Grund af den ringe Plads, som paa de enkelte

Sider kunde indremmes Noterne med KUdehenvisningery

blev der ikke Lejlighed til i dem at komme ind paa Po-
lemik imod mine Forgcengeres Kildeangivelser eUer

tU at anfere disses fra mine afvigende Angivdser. Men
der er heller ikke Anlednvng tU her i sterre Omfang at

komme ind paa noget saadant De enkelte anferte KUde-

henvisninger ville, hvor Forholdet er alddes klart og de

celdre Angivelser aldeles ejensynlig urigtige, tale for sig

selvj og det kan derfor kun vcere nedvendigt at omtale

mine Forgcengeres Meninger i de felgende forholdsvis faa

tvivlsomme TilfcBlde. Hvor der hverken ved Aftrykket af

sdve Teksten eUer nedenfor omtales nogen KUdehenvisning,

udtale mine Forgcengere enstemmig, at den paagceldende

Artikd er aldeles ny, eller ogsaa forhigaa de helt Kilde-

spergsmaalet ^ og det har heller ikke vceret mig muligt at

til Veje bringe nogen Berigtigdse hertU, men paa den anden

Side vil der meget ofte findes Kildehenvisninger ved Aftrykket

af Teksten i Tilfcelde, hvor saadanne savnes hos mine For-

gcengere. I den felgende Oversigt betegner A. : Aubert,

B, : Brorson, og T. : Trcjl, i de af dem forfattede ovfr.

S. XIII anf0rte Ycerker, Enkelte Tilfejelser UlKUde-

henvisningerne under Teksten ere her medtagne^.

I det ftlgende er dog Lovhogens ovenfor omtalte Forhold til

den Hamborgske Stadsret ikke her0rt p<mny.
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/. Bog.

/. /. B.: KLov 1665 § 26,

2. 3, Codex Frid.: Adelens Pri-

vil. 1661 24. Juni.

2. 11. B.: a. St. § 17.

2. 15. T.: Reces 16431. 1. 27.

2. 16. T.: Kirkeordinans 1539

Bl. LXXVIII.
2. 18. B.: ny; T.: jfr. JLov

1,50, Reces 1558 § 27,

2. 19. B. : Btrkeret 1623 §§ 13,

20; Stein' S.108: Fragm.

19 Dig. 3.1jfr. dogA. S. 162.

2. 20, T, og B, sige, at nogle

angive JLov 1,50 og 3,42

samt Btrkeret 1623 § 11

som Kilde. T. og A. S.

124: ny; B.: celdre og

yngre Loves Grundscetninger.

3. 15. T.: Jfr. Reces 1643 2.

6. n,
4. 3. B.: Kristiern ILs Land-

ret § 51.

4. 22. B. og T.: Frdg. 1649

9. Septbr.

4. 30. Stein^ S. 109: Nov. 53. 4.

4. 31. B. og T. ncBvne ingen

Kilde; A. S. 132: Lov-

givningen fra 16. og 17.

Aarh.

4. 34. B. og A. S. 124: ny;

T. : jfr. Reces 1643 2. 2.

5 og 2. 15. 11.

5. 20. Codex Frid.: Rigens RD
1621 § 2.

6. 22. Codex Frid. ncevner: Frdg.

1662 og 1655.

9. 5. B.: ny; T. nasvner „€n

jysk Landstingsdom^' som

Anledning.

9. 9. B,: Kristiern ILs Byret

§ 10: T.: ny.

9. 18 er tilskrevet i P"; B.

anser den for foranlediget

af Reces 1643 2. 6, 22,

der of T. ligefrem anf$res

som Kilde.

13. 4. B, og T. ncevne ogsaa

NLov 3,9.

13. 18. B. : jfr. NLov 4,21.

13. 27. B. og T,: ny; A. S,

163: Romerret.

19. 1, A. S. 124: til DeU ny;

B. ncevner en Del celdre

Kilder, hvis GrundscUning

skal vcere benyttet, men Co'

dex Frid, angiver kun de

nd/r. S, 132 ncevnte Kilde-

steder,

22. 2, B. bestrider, at Frdg.

1651 5. Juli er Kilden,

hviUcet derimod antages af

A. S. 132.

24, 1. B.: Reces 1615 § 18,

24, 26, B. ncevner ingen be-

stemt Kilde, men citerer

end videre: Reces 1643 2.

15. 7, Rigens RD 1621

§§ 4, 40, 56, 57; JLov

2,68.

24. 32. B. og A. S, 114: ny,

dog henviser B, til: JLov

2,102 og Rigens RD 1621

§ 50,

> GeschicMe da danidchen Oivitproceases. 1841.
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24. 33. B. henviser desuden til:

Kgbenhaims Byret 1443

4,3 og Reces 1547 § 38,

A. S. 132 til: Lovgivniti'

gen fra 16. og 17. Aarh.

24. 35. B. og A. S. 130: jfr.

NLov 1,4; A.S. 124: ny (?).

24. 36. Se Rosenvinges Anmcerk-

ninger til Udgaven of Rigens

Ret §§ 16 og 17. B. ncev-

tier ogsaa: Reces 1643 2,

15. 6 og Rigens RD 1621

§ 41.

24. 41. B.: Jfr. Frdg. 1663

13. Juni.

24. 42. B.: jfr. Reces 1643 2.

15. 6 og 7.

25. 23. B. citerer Frdg. 1631

29. Juli (f)

2. Bog.

3. 4. B.: jfr. Frdg. 1620 23.

Marts.

5. 4. Kilde maaske: Frdg.

1683 13. Marts 3. Kap.

§3.
5. 5. Kilde maaske: Frdg.

1683 13. Marts 3. Kap. § 5.

5, 6. Scheel: Privairettens aim.

Del 1,48: Frdg. 1683 13.

Marts 3. Kap. § 1.

5. 7. B. ncevner urigtig: Frdg.

1646 23. Maj.

5. 18. B.: Kirkeordinans 1539

Bl. XXXIX'XL.
5. 20. B.: jfr. Sk. Kirkeret.

5. 22: Herom citeres i Kirke-

hist. Saml. Ill 2,107: Kong.

Mandat 1618, men dette

har ikke vcsret til at finde.

11. 16iSl. Kilde er: Gejstlig-

hedens Privil. 1670 15.

Dechr. § 3.

12. 4. B.: Reskr. 1662 24.

Oktbr. (Rathe: Reskripter

2,249).

12. 5. B.: Gejstlighedens Pri-

vileg. 1670 15. Decbr.

12. 6. B.: a. St. § 5.

20. 3. B.: Frdg. 1629 7.

Marts § 5.

22. 30. B. bestrider Hedegaards

Mening, at Reces 1643 1.

4. 39 er Kilden.

3. Bog.

6. 2-3. B.: Reces 1643 2.3.3.

11. 6. B.: Frdg. 1646 16. Maj

og Frdg. 1648 24. Decbr.

om Skydsfmrd i Norge.

13. 5. B. bestrider, at Reces

1558 § 41 eller Frdg. 1682

28. Jan. § 17 er Kilden.

13. 44-45. B. : ESLov 2,71 ; 72.

16. 8. B., A. S. 125, Larsen:

Saml. Skr. I 1,398-99:

ny Bestemmelse.

17. 41, B.: Kgbenhavns Byret

1443 5. Kap.

4. Bog.

2. 8. B.: NLov 7,24, hvortil

Sgret 1561 § 41 ogsaa er

blevet benyttet.

2. 10. B. ncevner ogsaa: Sgret

1561 § 53.

2. 11. I SI. Pardessus: Vishy

Stret § 48 (46).

2. 20. B. og A. S. 125: den

stprste Del ny; Pardessus:

Spret 1561 § 72.

Digitized byGoogle



- xxvu -

3. 10, Pardessus henviser ikke

til S0ret 1561 § 61, men

tilSS0ret 1667 5, 10 §2,

3. 12, B. og A, S, 125: ny;

Pardessus: SS0ret 1667

5, 10 og 11.

3. 24 i SI. B.: S0ret 1561 § 5,

5. Kap, A, S. 167 formener, at

den hoUandske og engelske

Sfret har haft Indflydelse

paa dette KapUel men hir-

for paaberaabes kun, at 4.

5. 4. i Revisionskommissio-

nens Mgde 1681 28, Febr,

affattedes efter „Praksis i

England og Holland", hvor-

til kunde vcere f0jet: Hani'

borg, se ovfr, S. XXllI,
S. 11. Pardessus henviser desuden

til SS0ret 1667 6fi.

7. 11, Pardessus: Jdnsbogen§ 20,

7. 5 B, og A,: Kong Magnus

norske Landslov farmanna-

iQg Kap, 19; Pardessus:

Jdnsboger^ § 20.

7. 6. Pardessus: tillige celdre

Hanserecesser.

5. Bog.

1. 9^10. A. S. 131: Tors Artikler.

2-19. ScMegel: Juridisk Ency-

klopoidi, S. 289: fra Ro-

merretten.

2. 34. A. S, 131: danske Love

fra Middelalderen.

2. 59. A. S, 131: ligeledes.

2. 74. A, S, 131: NLov 4,9.

2. 75. A.S. 131: Danske Love

fra MiddelcUderen.

3. 29. B.: ny; A. S, 125: til

Dels ny.

3,31. A. S, 130: ogsaa NLov
7,13.

3. 32. Om forskellige hertil

som oftest eiterede Domme
i Udvalg S, og 4, Bd, se

Torp: Besiddelsen og dens

Betydning iretlig Henseende,

S. 137 f.

3,37, B. anfgrer: „Frdg. 12,

Novbr. 1716 ved den Jyske

Lov "I

6,6. A. S, 133: Rigens RD.
1621.

7,4. jfr, ogsaa Retsbrug (Ud-

valg 4,219), - A.S.170:

oprindelig romersk, Fragm.

13 § 2 Dig. 20. 1; Hage-

rup: Den norske Panteret,

S, 363: jfr, Fragm. 40 § 2

Dig 13. 7,

7,8 f. Aubert: Kontraktspaniets

historiske Udvikling. Kristn,

1872 S, 42: jfr. Codex

8. 34.

7,14," 0rsted : Haandbog o. den

d. 0. n. Lovkyndighed 6,194

og Schweigaard: Den norske

Proces 2,498: romersk,

Aubert : Kontraktspant, S,

43 og Hagerup: Den norske

Panteret S,378: oprindelig

romersk,

14. 6. A. S. 171: jfr. Lex 14

§ 1 Codex 4. 31, og Ham-

borgs Stadsret 1605 1, 23

se ovfr. S, XXL
14, 37, Rosenwinge: Retshistorie

§ 207 og B.: Frdg, 1661

12. Febr.; B.: Frdg, 1661

31. Marts,

b*
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U, 50. B.: Reces 1643 2. 15.

8 og 3. 14.

14. 51 B.: Reces 1643 2. 15.8.

14. 55. Schhgel: Jwridish Ency-

klopcBdif S, 289: romersk;

der stgtes maaske til: Lex

1 Codex 3. 43.

6. Bog.

2. 3. B.: Reces 1643 1. 1. 31.

6. 7. A. S. 126: til Dels ny.

6. 21. A. S. 175: jfr. NLov.

3y2y Carolina § 135, Fro-

stetingslov 2,15 og Jdns Krx-

stenret § 16.

8. A. S. 175 og Schhgel: Juri-

disk EncyklopcBdi S. 471:

Ludvig XIV.s Edikt mod

Dueller.

10. 6. A. S. 130: NLov 6,33.

16. 4. A. S. 176: Carolina §§
172-74.

17. 36 Schlegel: Juridisk Ency-

klopadi S. 434 og A. S.

176: Carolina § 160.

22. A.S. 176: Carolina §122.

Med denne Opregning sJcal ikke vcere sagt, at der

ikke ogsaa ved andre Steder vU Jcunne vcere Tvivl om,

hvorvidt mine Forgcengere eUer jeg har det rigtige. Bet

Jean ikke v/ndgaas v/nder de atter og atter gentagne Tehst-

jcevnferelser, hvorom der her har vceret Tale, at 0jet maa
sieves og Opmeerksomheden slappes, og naar jeg betcenker,

hvorofte mine Forgcengere af en ejeblikkdig JDistraktion ere

blevne forledte til f. Eks. at anfere en Artikel i Lovhogen

som en hdt ny Bestemmdse, skent den er skrevet ud af

en KUde, som de attex og atter have gennendcest , t0r jeg

ikke vente, at jeg overalt har haft hedre Held. Det maa
da hadbes, at et kommende nyt Oplag af Lovhogen maa
hringe KUdehenvisningerne med st0rre FtUdstcendighed end

jeg har hunnet levere dem.

Faa det juridiske Fakultets Vegne er TUsynet med
denne Udgaves Besergelse blevet f0rt af Professor, Dr.jur.

H, Matzen.

Professor, Br. jur. J. Lassen har medddt mig Op-

lysninger om Forholdet meUem forskeUige af Lovbogens

Artikler og Bomerretfen, hvor celdre Forfatteres Opgivdser

savnede den forned/ne Bestemthed.

April 1891.

V. A. Seeker.
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Anvendte Forkortelser.

A. Bemtsen o : denne Forfotters

:

„Danmark8 og Norges frugt'

bare Herltghed".

ABog 0: Arvebog,

Birke R, o: Birkeret,

BL o: Blad.

Borgerstds. Prtvil. o: Borger-

standens eller Kj0bstcedemes

Privilegier,

c. if: causa,

Carolina o: Kejser Karl V,8

peinliche GericJUsordnimg,

Cod. : Codex,

Digest, eller Dig, o: Digestce.

Edvarsen o: denne Foifotters:

Underretning om Skelsk0r,

ESLov o : Eriks Sjcdlandske Lav.

FOrdan, o: Fransk Ordonans.

Fragm, o: Fragmentum.

Frdg. o: Forordning.

Friher. Privil, o: Friherremes

Privilegier.

Grev. Privil, o: Grevemes Pri-

Vlli

Haandf, o: Haandfoestning.

HReces o: Eansereces.

Inst, o: Institutiones.

Instr. o: Instrvks.

i SI. eUer i. f. o: i Slutningen.

JLov o: Jyske Lev,

jfr, ogjfrU o : jcevnf§r ogjctvnf^rt.

Kirkeord. o: Kirkeordinons,

KLov o: Kongelov.

L. o: Lex.

NLov o: Norske Lav 1604.

Nov. o: Novellce.

Ordin. eller Ord. O: Ordinans.

P I Voriantnoteme 0: Vindings

3. Udkast, eller „det andet

Projekt*^,

F o: det f0rste Projekt.

P* o: det andet Projekt.

pr. eller Princip. eller Princ. o:

Principium.

Priv. eller Privil. o: Privilegier.

q. o: qvcestio.

Rigens RD o: Rigens Ret og

Dele.

Samling o: Sanding of Kongens

Rettertings Domrne 1595'

1641, udg. af V, A. Seeker.

2 Bd.

SLov 0: Skoanske Lov.

Sk, Kirkelov o: skoanske Kirkelov,

SSgret o: Svensk S^ret.

Stephanius o: N. Krag og S,

Stephanius: Kristian den

Tredies Historic, 3 Bd.

Sail. Kirkelov o: Sjcellandske

Kirkelov.
r
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Udvalg o: Udvalg af gamle

danske Domme, udg, qfKol-

derup Rosenvinge, 4 Bd.

V i VariarUnoteme : Vindings

2. Udkast; i Kildehenvis-

ningeme : Vindings Ktlde-

angivelser i Codex Fridericius.

VSLov 0: Valdemars Sjcettand'

ske Lov,

Weylles Glossar. o: Osierss0n

Weylles: Glossarturn juridi-

cum Danico - Norvegicum.

Kbh, 1652.

Trykfejl og Bettelser.

S. 17 Lin. 2 f. n.: 6-91 Ices. 69-1.

• 36 - 16 f. 0.: Afslaet. - . Afslaet,

- 91 - 14/, 0.: f0m0den • fom0den
- Ill - 2/.n.:§20 §21.
- 114 - 11 f. 0.: hekraeffter : bekrseffter

- 203 - 7/. o.: gvov • grov

-223 - 2 f, n. : Kirkeordirans - • Kirkeordinans

- 287 - ll/.o.:ioT, • for,

- 327 - 9/. n.; sknlle • skiille

- 617 - 5 /, n.: belale , - . betale

-678 - 2 /. n. : ,Jfr. JLov 1,23'' udgaar.

'718 - .4 f. 0.: Aars Ices: Arvs

Desuden fattes hist og her i Noteme tlogle SkiU£tegn, som

udfaldne under Rentrykningen.
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Vi Christiaii den Femte af Guds i

Naade, Konge til Damnark og

Norge, de Venders og Gothers, Hertug

udi Slesvig, Holsten, Stormam og Dyt- 2

mersken, Greve udi Oldenborg ogDel-

menhorst, Giere hermed for alle vitter-

ligt, at, saa som GuDS Fetgt og Eet-

PiERDiGHED* ere de tvende fomemste

Stetter og Hovetpillere, med hvilke Lan-

de og Eiger udj deris bestandige Flor og

Velstand befaBstis og opholdis,^ og derfor 3

ligesom Gud Allermsegtigste til det fer-

ste haver givet Os een stor Anledning

i disse Nordiske Lande, hvor hand saa

naadeUgen haver ladet antsBnde sit

Ords og Euangelii klare Lys, som aa-

ben-

» Pietas et jostitia var Kong KrUtian V.s Valgsprog.
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benbarligen over alt iblant os skinner

og lyser til den sande og rette Reli-

gions Bestyrkelse, som bestaar i een

4 fornuftig og retsindig GUDS Frygt* og

Dyrkelse: Saa er og til detandet, som

er Ret og Retf^rdighed ' i Lande og

Riger at stadfaeste, hejeligen fomoden

saadanne Love at beskikke og forordne,

hvorved Retf^erdiGHED' fra al Void og

Indpas maa vorde besksermet ; Ti^ der-

som et hvert Menniske var retsin-

5 digt og ville liejis med det ham med

Rette tilkom, og ikke sege sin Nse-

stis Skade, men giore hannem den

samme Ret, hand ville sig selv skulle

vederfaris, da giordis ingen Lov for-

neden; Men derfor settis Loven, at

de retvise og fredsommelige maa nyde

deris Ret, og de TJretvise og UretfaBr-

dige, som ikke ville glare Ret efter

det,

» Se Anm, a ovfr. S XXXI.
^ Herfra og til: ... at gi0re Uret, er Forordet til JLov

Kilde.
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det, som i Loven skrevet er, kand

vorde ved den Straf, som i Loven sat 6

er, formeente at giore Uret. Dette

have voris Elskelige Porfaedre, Hejlov-

lige Konger i Danmark, meget vel og

grundeligen overvejet og betaenkt, som

derfor, een efter anden, have til dens

TJndereaatters Tarv og Nytte sat Lov

ogRet i Riget Fremmede Scribentere*

for nogle hundrede Aar siden give

Konning Harald Gormsen, hvilken de 7

kalde den Store og Allerchristeligste,

den Berommelse, at foruden den syn-

derlig Guds Frygt, som hos hannem

fantis, haver hand og sat Love og Ret,

ikke alleeniste for de Danske, men og

for de Saxer paa begge Sider af Elben

og de Friser, hvilke de samtlige med

Iver have holdet over; Men efteraom

Lovene i gamle Tider bestod meere i 8

TJnder-

» Adam af Bremens Kirkehistorie 1. Bog Adeldags Historic

i Slutningen; Helmolds Slavekr0nike 1. Bog i5, Kap,;

Albert af Stades Kr$nike til Aar 974,

y
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Undersaatternis Ihukommelse, end i no-

gen skriftlig forfattet Lovbog, da have

de Hejstberemmelige Konger, Valdemar

den Store og Yaldemar Sejr, foruden

Kirkeloven ladet forfatte for et hvert

Land her i Riget een skreven Lovbog,

hvorefter de skulle rettis og demmis,

anseende, at, som Riget tilforn somme

9 Tider hafde vsBret adskilt i adskillige

Regaeringer, og saa hver Part haft sine

Love og Skik, de da skulle blive ved

det, som de vare vaante^ til. Deris

Efterkommere have siden Tid efter an-

den forbedret Lovene med adskillige

Retter, Recesser og Porordninger; Dog

have de hid til dags ej vaeret samlede

udj een Bog, eller i nogen god Orden,

10 ej heller hver Materie til sin beqvem

Staed henfeii;, hvilket haver giort balide

Dommeme og Parterne Biesvaerlighed,

at een hver Materie paa adskillige Stae-

der

« Saal. KTU; A: vante
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der skulle segis: Tilmed vare Under-

saatteme, som hafde een Gud, een Tro,

een Konge i et Rige* , ligesom adskilte

ved saer Lovbeger og Rettergang: Ti-

dens Laengde og Forandring haver end ii

ogsaa foraarsaget adskillig Forandring

udj det, som i Begyndelsen vel nok

kand have vaeret beskikket.

Paa det derfor at Lovene efter Tider-

nis Tilstand og Omstaendighed i adskil-

lige Maader kunde forbedris, da haver

Voris Elskelig kiere Her Fader, SI : og

HejaervsBrdigst Ihukommelse, strax i Be-

gyndelsen af den Kongelig Souveraine 12

Ai-ve-RegaBring, som ved Guds Forsyn

af voris kiere og tro Undersaatter med

een frj ViUie og velberaad Hue Hejst-

bemaelte voris Elskelig kiere og nu SI:

Her Fader er bleven overdragen, og i

saa Maader den gamle Arverettighed i

voris

a Til: SOm kafde . . . Rige, er Forordet til Hvitfelds Kri-

stian l,s Historie BL b Kilde,
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voris Kongelig Huus og Pamilie igien

13 indfert, allernaadigst anbefalet, at efter

adskillige Udkastelser, som til een fuld-

kommen Lovbog vare giorte, een ssbf-

delis skuUe samlis ogforfattisafLoven,

Recesseme, Ordinantzerne ogde til den

Tid udgangne Porordninger, saa vit med

den Kongelig Souveraine Arve-RegsBring

og ellers Tidemis Tilstand kunde over

eens komme og tienlig vaere at indfo-

14 ris til een Lighed udj Loven og Retter-

gangen udj samtlige Rigets underlig-

gende Lande, saa vel som til Lovens

Forbedring, hvis i de fomge Love og

Forordninger ikke saa lige var i agt ta-

get.* Dette Verk, som saaledis efter

Kongelig Befalning var samlet og for-

fattet Aar 1669, Aaret for end Gud

kaldede Hojstbemaelte Voris SI: Her

15 Fader fra dette Jordiske til sit aevige

Him-

» Til: skulle samlis . . . taget, er til Dels kgl. Missive

til Rasmus Vinding 1669 11, Marts om at udarbejde et

fuldkomment Corpus juris Danici Kilde.
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Hiimnelske Eige og aeris Kix)ne, og Gud

da, som er alle Kongers Konge, hafde

sat Os paa den Kongelig Arve-Stoel og

Throne, have Vj af Christelig og Kon-

gelig Iver til RetsogRetfaBrdighedsBe-

fordring, Premgang og Bestyrkelse^

iblant vore kiere Undersaatter her i Ri-

get ved nogle af voris Raad og Betiente 16

med Flid ladet igiennemsee, og endelig

selv givet voris Allemaadigste Slutning

paa alt hvis som for billigt eller fomo-

den kand have vaBret eragtet derudj

enten at tilsette, forandre, eller fratage;

Og er saBrdelis udelat, ferst* alt hvis

som ikke kmide beqvemme sig med vo-

ris Kongelig Souveraine Arve-Regaerings

Ret; DemaBst er og udelat hvis som 17

hidindtil er beftmdet at have foraarsa-

get baade formedelst Meeneederj stor

Gruds Forternelse, saa vel som forme-

deist vitloftige og langvarige Processor

stor

1 SaaL AK; I7r: Bestyrkelse,

2 SaaL AKN', TV: f0nt, /-

Digitized byGoogle



— XL —

stor Bekostning og Armod hos Under-

saatteme, og dog hverken Sandhed ved

de Midler, eller slig Lovens Maade, at

vaere kommen for Lyset, langt mindre

la den JSTedlidendis til sin Ret, For det

tredie er ogsaa af denne Lovbog ude-

lat alt hvis Politien egentlig vedkom-

mer, hvorom ingen saa stadige Love

eller Anordninger kand gieris, som jo

efter Tidemis Lejlighed een eller anden

Forandring kunde behove*, hvorfor Vj

slige foranderlige Love og Anordninger

(som TJbrodeligen dog alligevel skal

19 holdis, indtil anderledis allernaadigst

vorder anordnet) i een saer Bog, Poli-

tie-Ordning kaldet, ville lade forfatte,

og ikke ville have dennem indforte el-

ler beblandede med denne Lov, som i

vort Rige Danmark udj stetzvarendis

Brug herefter skal forblive. Endelig

efter-

a Til: alt hvis Politien...kunde beh0ve, er til Dels For*

ordet til Reces 1643 Kilde.
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eftersom tioven ber at vaere skikket af-

ter liver Mands Tarv, lige billig og lige

taalig for alle*, saa at ingen ved Loven 20

enten nyder nogen Fordeel, eller tager

Skade frein for andre, saa er og ude-

lat alt ToLvis i saa Maader nogen frem

for andre sig enten til Fordeel eller

Skade , livad heller det maatte bestaa

i blotte Ord, eller i Gierningen, selv

kunde tilegne. Hvis ellere Privilegier

og Friheder, som Loven, Recesseme og

een Deel Forordninger tilfom ikkun til- 21

egnede dennem, hvis Forfaedre i Begyn-

delsen med deris Dyd og Tieniste for

Riget og Faedernelandet deslige Privi-

legier hafde forhvervet, derom have Vj,

for at opmuntre alle til Dyd, paa sine

Tider og Staeder giort saadan allemaa-

digst Anordning, at forbemaelte Privi-

legier og Friheder skal strekke sig til 22

alle

Til: eftersom Loven ... for alle, er Forordet til JLov

Kilden.
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alle vore kiere og tro Undersaatter i

Almindelighed saaledis, at alle de, som

formedelst deris Dyd og Dygtighed af

Os til noget Embede, eller Forretning,

hvoraf de selv kand have nogen aere

og Berommelse, vorde bestilte og antag-

ne, alle foromroi'te Privilegier, Friheder,

aere ogVaerdigheder nyde ; Og er saaledis

23 dette vigtige Verk ved Guds naadige

Bistand og efter lang Ynske nu fuld-

faerdiget og kommet til den Ende, at

det efter voris allernaadigste Befalning

er vordet trykt, hvormed Vj alle for-

rige Love, Ordinantzer, Kecesser og

Forordninger, saa vit de her ikke findis

indforte, ville gandske have ophae-

vede, og ej i nogen Maade tillade, at,

saa som de til aevig Tid bar at vaere

24 magtislose og uden nogen Brug, de da

efter denne Dag enten af Parteme i

nogen Kettergang maa brugis, eller af

Dommeme i forrefaldende Sager an-

seeis;
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seeis; Tj byde Vj og alvorligen befale

alle og een hver, i hvo de og ere, soiii

bygge og boe udj vort Rige Danmark,

eller derudj noget Gods eje, eller sig

der opholde, at de rette sig efter alt 25

hvis her staar skrevet i denneLovbog,

saa fi^emt de ville undgaa den Straf,

som i den sat er, og ikke have for-

brat al KongeHg Hyldept og Naade,

Saerdelis strengeligen befalls Dommenie

og alle, som demme skuUe, at de udj

alle Sager, som dennem forrekomme,

denne Lov som een Rettesnor felge, og 26

derefter retsindeUgen kiende og Dom
afsige uden nogen Anseelse til Void,

Magt, Hejhed, Prsendskab, Venskab,

Had eller Avind, og hlelpe hver Mand

til Rette, den Ringe og Pattige saa vel

som den Heje og Rige, Indlaendiske

og TJdlaendiske*, og med deris Domme 27

frelse

» Til: Saerdelis strengeligen . . . Udlsendiske, er til Dels

Forordet of 1590 14. Avg, til den reviderede Udgave nf

JLov af 1590 Kiide,
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frelse alle dem, som medVold tvingis,

saerdelis fattige Enker ogfaderlese Bern*

,

paa det at Sandhed, RetfsBrdighed og

Fred maa boe i Landet, og den ret-

fsBrdige og hejeste Dommeris JSTaade og

Miskundhed maa styrkis og formeeris

over voris Kongelige Arve-Huus, voris

28 Arve-Riger og TJndereaatter til bestan-

digVelstand med timelig og aevigVel-

signelse, Givet paa vort Slot Kieben-

havn den Femtende Aprilis^ Aar efter

Christi Fedsel Et Tusind Sex Hundrede

Firesindstyve og Tre, Voris Regaerings

Fiortende.

a Til: frelse . . . B0rn, er Forordet til JLov Kilde,

^ Den 15, April var Kong Kristian V.s Fedselsdag.

Ferste
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ferste Hog. 1. Capitel.

Ferste Bog,

Om Retten og R«ttens

Personer.

I. Capitel

Om den Lydigbed

mand Lovgiveren og

Loven skyldig er.

1. Artikel.

Kongen er efter Kon-

ge - Loven , saa

som Konge - D0ininets

rette u-foranderlig Grund-

volds

voids Lov, Sine Rigers og

Landes Danmarkis ogNor-

gis Eenevolds Arve-Konge

og Herre, og alleene haver

heyeste Magt ogMyndig-

hed til at giore Love og

Forordninger efter sin gode

Villie og Velbehag, at for-

klare, forandre, formeere,

formindske, ja og slet at

ophseve forrige af hannem
selv eller bans For Faedre

udgivne Love, saa og at

undtage hvad og hvem
hannem lyster ud af Lo-

vens almindelige Befal-

ning. Hand haver og eene

HoyesteMagt ogMyndig-

hed at isette og afsette

alle Betiente, Hoye og

Lave, vsere sighvadNavn

og Titel de have kunde,

efter sin egen fri Villie

og Tykke, saa at alle Fim-

beder og Bestillinger, i

hvad Myndighed de have,

skal af Kongens Eenevolds

Magt, saasom af een Kilde

have sin forste Oprin-

delse

;

§ 1: KLor 1666 §§ 2-4.
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delse; Kongen haver og

eene Hoyeste Magt over

aid Clericiet, fra den

H0yeste til den Laveste,

at beskikke og anordne

aid Kirke og Gudstieniste,

Moder, Sammenkomst og

Forsamlinger om Reli-

gions-Sager efterGrudsOrd

og den Augsburgiske Con-

fession, naar hand det raa-

deligt eragter, at byde og

forbyde; Hand haver og

eene Vaabens og Vsebnings

Magt, at fore Krig, slutte

og ophaeve Forbnnd med
hvem, og naar hand det

got befinder, Told og an-

den Contribution at paa-

legge ; Korteligen at sige

:

Kongen eene haver Magt

at bruge alle Jura Maje-

statis og Regalier, hvad

Navn de og have kunde;

hvorfor og alle Kongens

Undersaatter, i hvad Stand

og Hoyhed de og ere,

som boe, eller Stsed at

boe paa Eye og have i

hans

bans Arve-Riger og Lande

med alle deris Tyende,

Folk og Tienere, skulle

som serlige Arve-Under-

saatter holde og agte Kon-

gen for det ypperste og

Hoyeste Hoved her paa

Jorden over alleMenniske-

Uge Love, og der ingen an-

den Hoved eller Dommere
kiender over sig, enten i

Geistlige eller Yerdslige

SagerudenGudalleene, og

derfor vsere Kongen, som

gior dennem alle Fred, og

ved sin Lov og Regimente

Styrer og Verger Rigerne ^

ogLandene, horige, lydige,

underdanige, hulde og troe,

og S0ge og forfremme Kon-

gens Gavn, Skade og Af-

brek af yderste Formue

afvende, og tiene hannem
troligen med Liv og Gods,

ogmed Eed vsere forbundue

imod alle og een hver,

hvem det vsere kunde, Ind-

Isendiske eller XJdlsendiske,

som imod Kongens Eene-

volds

§ /: KLov 1665 §§ 6, 1, 5.

» Saul. AKNU; D Riger

§ 1: KLov 1665 § 2.

N
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voids Magt og Arve-Ret-

tighed skulle vilde handle

eller tale, Saadant at for-

svare under Livs, Blods,

^ris, og Godsis fortabelse,

og at fra saadan deris

Pligt og Skyldighed ingen

Venskab eller Fiendskab,

Frygt eller Fare, Had,

Avind, eller nogen men-

niskelig List og Paafund

i ringeste Maade ^ skal

denneni afvende.

2.

Den Lov, somKongen
giver, maa ingen

Mand aftage eller forandre.

3.

Ingen maa tage sig selv

ret, men een liver skal

tale og deele sig til Rette.

4.

Ingen skal Domme
imod den Lov,

som Kongen giver, men
efter^

efter den skal Landet

Dwnimis o^ Rett is.

Kongons Undersaatter

og alle de, som i

KongensRigerog Lande sig

opholde, eller bandle,8kullo

rette sig efter Kongens Lov,

Befalninger og Forordnin-

ger; Og skulle Kongens

Befalnings-M»nd og alle,

som noget Embede af Kon-

gen er betroet, efter deris

Beds og Embedis Pligt

alvorligen holde der over,

at Kongens Lov og hvis

afKongenbudet er, bliver

i alle maader med aller-

underdanigste Lydighed

efterkommet. Men hvis

nogen herudi findis for-

sommelig, saa fremt det

bevisis, at det hannem
videndis vaeret haver, og

hand ellers ingen lovlig

undskyldning haver, da

er det Kongens Fiskals

Embede, baade denS som

sig

' Saul AKNU-, T: maader

§ 2 : JLots Forord.

§ 3: JLov 2y 73, jfr. Reces

1 1533.

> Saal. AN; KTU: den

^4; JLovs Forord.

§ 6: jfr. Frdg. 1679 r2.Jum

§ 7.
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sig forgrebet haver, saa og

den, som sit Embedis Pligt

at efterkomme forsemt ha-

ver, at S0ge og tiltale efter

Loven, og over hannem
haendeDom paahansEm-
bede, og paa bans Gods og

Penge efter bans Formiie,

og efter Sagens befundne ^

Beskaffenbed.

6.

GiverKongennogenBe-
falningud til een eller

anden, og band den ikke

med allerunderdanigste

Lydighedefterkommer, saa

fremt det staar i bans

Magt (bvor om band strax

b0r at giore til Kongen sin

allerunderdanigste Erkle-

ring) da skal band derfor

af Kongens Fiskal tiltalis,

og om band noget Embede,

Geistlig eller Verdslig, ba-

ver, b0r band det efter dom
at have forbrut, og bvis

band intet baver, da at

straffis paa sin Formue
efter Sagens Beskaffenbed.

n.

> Saal. TU; AKN: befunden

§ 6: Frdg. 1679 12. Jvni § 8.

II. Cap:

Om Yaerneting.

1. Art:

Printzeme ogPrintzes-

serne af Blodet skuUe

for ingen Underdommere
svare, men deris forste og

siste Dommere skal Kon-
gen v^re, eller bvem band
sserdelis dertil forordner.

2.

Kongernis naturlige

Bom skulle ey sogis

for andre Dommere, end

for dem, som af Kongen
dertil beskikkede vorde^

3.

Ingen skal dragis fra

sit Vaerneting, und-

tagen i de Tilfaelde,

som ber efter ommael-

dis; Ey beller maa no-

gen

• Saal. AKN; TU: vorder

§ 1: KLov 1665 § 25.

§ 3: Recesl558§8jfr.HaandJ.
1559 § 25, 1648 § 25.
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gen skyde sig fra sit Vaer-

neting, eller fra den Over

Bet, som Vsemetinget er

under, f0rend Dom paa

begge Stseder gangen er;

Thi alle Sager, som b0r

at forfelgis til Vaemeting,

de skuUe forst did staevnis,

og Dom der tagis beskre-

ven, og naar nogen ey vil

n0yes med den Dom, da

skal hand stsevne Domme-
ren og de Vedkommende
med samme Dom for den

forordnede Overdommere,

og der tage Dom i lige

maade for sig beskreven.

Alle og een liver, som
ikke haver noget Em-

bede, der henh0rer til no-

get sser Retterting, skuUe

svare til det HeiTets-

Birke- eller Bye-Ting, som
de boe og holde dug og

disk, eller sig opholde udi.

5. Alle

§ 4: lUgens RD. 1621 § 8. jfr.

Birkeret 1623 § 3.

5.

Alle Sager Kongens

Indkomster angaa-

ende skulle lige for Kon-

gensKammer-CoUegio ind-

komme, hvorfra og ingen,

af hvad Stand hand og er,

og enten hand er Hoved-

mand eller Forlover, maa
i fomsevnte Sager sig und-

slaa, eller skyde sig til

sit^ Vaemeting, men bor

efter Kamnier - CoUegii

StsBvning der at m0de og

Dom lide.

Kongens Betiente, som
i Eangen na3vni8, og

ere eller have vseret i vir-

kelig Tieniste, og boe i

Ki0benhavn, og ikke have

saer Privilegier eller nogen

anden Bestilling, som
staar under anden Ret,

og de til den vilde eller

skulle svare, de, deris

Hustruer, Enker ogB0ni,

skulle svare til Kongens

Hof-

• ANTU; K/hg.: sit

§5: Frdg. 1660 30. Decbr. § 3.

§ 6: Bofretsinstr, 1681 19. Novbr.

§ 5.
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Hof Ret, undtagen i Livs

og .Ere-Sager^ eller og det

angaar Huuse og Gaarde

i Kiobstaedeme, eller Jord

og Eyendom paa Laudet,

eller nogen borgerlig Brug
og Handel.

Til Kongens Borg Eet

skuUe svare alle Kon-
gens Betiente i CoUegierae,

som boe i Ki0benhavn, og

ikke naevnis i Rangen,*

med deris Hustruer, Enker
og Born ; I lige maade de,

som virkelig^ tiene i Kon-
gens Hof, og ellers ikke

na3vnis i Rangen, som alle

Hof-Officianter, Trompet-

tere, Lakeier, Staid- Jagt-

og andre deslige Betiente

;

Item alle deris Betiente

og Tienistefolk, som i Ran-
gen ere : Saa skuUe og alle

Kongens Handverksfolk,

somboe iKi0benhavn,og in-

gen Borgerlig Naering bru-

ge, svare underBorgRetten.

8. Kon-

• t<aul. T; AKU: Raugeii
2 Stud. ATU; K: virkeligeu

^ 7: Borgretsinsti'uks WSJ W.
Novbr, § 4.

8.

Kongens Betiente, en-

ten de i Rangen
nsevnis eller ikke, som ikke

boe i Kiobenhavn, svare

for den Staeds Dommere,
hvor de boe, undtagen

Sagen deris Bestillinger

angaar.

9.

Kongens Krigs- og

Skibs-Officerer,

Vservede Soldater, Holms-
ogArsenals-Betiente skuUe

sogis for Krigs- Admirali-

tets- og Arsenal-Retten i

de Sager, som angaa deris

Bestillinger, Liv, ^re, Be-

soldning, Gevaer og Gields

Fordring; Men paa alle

deris andre Sager skal den

Bves eller Staeds Dommere
domme, hvor de boe eller

sig opholde, saa de i alle

maader skal vaere Lands

Loven undergivne.

10. Sol-

§ y : Frdg. 1664 4. Juli § 2S
jfr, Frdg. 1670 .9. April

§22,
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10.

Soldater, sompaaLaudet
udskrivis, imens de sig

hos Laegsfolkene opholde,

skulle svare til Herrets-

ellerBirke-Ting; men naar

de komme under Fanen at

staa, svare de, som om
vaervede Soldater sagt er.

11.

Adelen, som ere de

alleene, som for dem,

deris Egteb0m og Afkom
til Adelig Skiold og Hielm
ere berettigede, vaere sig

indlaendiske, eller udlaen-

diske^, som enten ere af

Kongen n^aturalizerede, el-

ler betiene nogen Bestilling

i Eangen; Item lige med
AdelenPrivilegerede skulle

i Livs og ^re-Sager S0gis

for Kongens hojeste Eet,

med mindre de tiene under

militien til Lands eller

Vands, da det med dem
efter den 9. Art : skal for-

holdis; Undtagne de h0je-

ste Officerer, som skulle

i Livs

^ i T er „eller udlaeiidieke" skrevet

over Lrnien

§ 10: Frdg. 1664 4. Juli § 22
jfr. Frdg. 1670 9. Apr.

§ 21.

§ 11: Priv. 1661 24. Juni § 13.

i Livs og ^re-Sager sogis

for Kongens hojeste Ret.

12.

Grever og Friherrer,

som ere de alleene,

som ere af Kongeji dertil

ophojede, eller fremmede

naturalizerede, skulle lige

for Kongens h0jeste Ret

indstaevnis ; Dog udi de Sa-

ger, hvor forst anden Op-

lysning udkrsevis, forordner

Kongen dem* Commis-

sarier.

13.

Superintendenterne til-

talis forKongens hoj e-

steRet, omde sigiderisEm-

bede forsee, eller falde i no-

gen aabenbarlig syndig last

eller Ketterie. I andre

verdslige sager svare de til

den Ret, som andre Iserde

Folk og Geistlige svare til.

14.

Professores i detKonge-

lig^ Universitet i Ki 0-

benhavn,Studiosi,Universi-

tetetsBetiente, saa oglaerde

Maend,

' Saul. ANTU; K: deuuem
« Saul. ATU; K: Kongelige

§ 12: Gi-ev. Priv. 1671 § 23,
Frih. Priv. 1671 § 20.

§ 13: Kirkeordinans 1539 Bl
LXXXV.
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Mcend, som boe i Ki0ben-

havn, og ere i Uuiverslte-

tets Matrikel indskrevne,

og ey have uogen anden

Bestilling, de, deris Enker

og Tienistefolk svare til

Consistorium i alle Sager,

Djabs Sager undtagne,

hvorpaa at domme Stadens

0vrighed tilkommer.

15.

Lectores og Professores

hos Doin-Kirkerne og

i Gymnasiis, Praester, Daeg-

ne, Substituter og Skole-

Betiente, saa og Laerde

Folk, som ingen Bestillin-

ger have, skuUe i Geist-

lige Sager sogis for Her-

rets Provsten og Provste-

mode, men om Eyendom,

Jord, Ager, eng og Skov,

Gield og andre Verdslige

Sager, skuUe de svare til

Herrets-Birke- eller Bye-

Ting og Landsting; Dog
hvis Sager, som for

Prov-

§ 14: Untvers. Fund. 1539 (S.

682).

§ 15: Kirkeordinans 1539 Bl.

LXXXIV.

Provsten strax i miudolig-

hed bileggis kand, de b0r

ey for nogen Verdslige

Dommere atindkomme, saa

fremt Sagen ikke er cri-

minel eller JCongens Inter-

esse angaar; Thi naar de

for nogen stor Last ere

domte fra deris Embeder,

eller blivebefundne i nogen

Halslos Gierriing, da haver

den Verdslige 0vrighed sin

Ret imod dennem, ligesom

imod andre, der sligtbegaa.

16.

Hvis Sager imellem

Prsest eller Daegnog

Sognefolket, som henge af

Kirkens Myndighed, fore-

falde, paa dennem dommis
af Hen*ets Provsten, eller

henvisis til Provstemode.

17.

IEgteskabs Sager skul-

le Stigtemis Befal-

ningsmsend, hver i sit

Stigt,

§ 16: jfr. Kirkeordinans 1539
Bl. LXXXIV,

§ 17: RibeArtikler 1542 §§3-4.
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Stigt, domme med de

Laerde Msend, eller Sogne-

praester, som nsest vedden-

nem boende ere.

18.

Dersom Trette falder

om Jord, Huiis, Ejen-

dom og Markeskiel, da liol-

dis det for Vaerneting, un-

der hvilket Ejendommen,

som Tretten reiser sig af,

er beliggendes, om end

skifint den, som for Sagen

er, andenstaeds boer, eller

sig opholder, men Kald og

Varsel givis til bans Boe-

pjel.

19.

Dersom nogen i Bye,

Birk, eller Herret,

boendis baver at tiltale

den, som uden samme
Bye, Birk eller Herret,

boendis er, for Void, Haer-

verk. Ban, Skieldsord, som i

Byen,Birket,ellerHerredet,

begangen er, enten hand der

tilstaede er, ellerikke,saaog

for

for vitterlig Gield, som i

Byen, Birket, eller Herre-

det, efter egen Forskrivelse

skal betalis. eller anden

saadan Anfordring, som

mand sig til det Stff^d at

efterkomme haver tilfor-

bundet, saa fremt hand

personlig der findis, da

maa Sagsogeren samme sin

Vederpart saa frit efter

lovlig given Varsel til den

Byes- Birkes- ellerHerrets-

Ting, hvor 8agen sig be-

givet haver, eller hand sig

tilforbundet haver, tiltale

og forfolge, som det Ve-

derpartens eget Vnprneting

var.

20.

Haver nogen forpligtet

sig med Haand og

Segl, eller og for Eetten

vedtaget, at svarefor no-

gen Ret, som ikke er bans

Vapmeting, da bor hand

for samme Ret at mode
og der Dom lide.

21. Ha-

§f8: Princ. Nov. 0-91^ j/r

Retshrvg (Udvalg 2,11(1).

§ 19: Birheret 10%') §§23, 11-
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21.

Haver nogen haft noget

at forrestaa,somFor-

mynderskab, Kirkers, Sko-

lers, eller fattiges Forstan-

derskab, Kaemnerie, eller

andre saadanne Bestillin-

ger, da bor hand, eller

bans Arvinger, der samme-
stseds at svare, og staa til

Bette, hvor hand saadant

antaget haver.

22.

Er og nogen ved endelig

Dom tildomt boder,

eller andet, at legge fra

sig, da bor hand paa det

Sta^d, soni Dommen falden

er, at lide tiltale, dersom

hand ikke retter for sig.

23.

Tiltaler Indlaendisk, el-

ler Udhendisk, nogen

til bans Vserneting, da bor

hand, eller bans Fuld-

maegtig, at svare til sam-

nie Ting, og stande sin

Veder-

Vederpart til rette, dersom

Veder-Parten i samme Sag

med Rette til hanneni no-

gen Tiltale haver.

24.

Hvor som nogen gi-ibis

paa fersk Fod, eller

siden nogen andenstseds

antreffis for nogen Misz-

gierning, da gaaes derom

paa det Stsed, som Gier-

ningen skeet er, og dom-
mis af den Ret, saa vit

Loven medforer, enddog

det ikke er den paagrebnis

Vserneting; dog dersom no-

gen Rettes Betiente, eller

0vrighed lader nogen paa-

gribe, som ellers staar un-

der anden saer Ret i saadan

Sag, som hand er gi-eben

for, da skuUe de strax

give den paagrebnis 0vrig-

hed det tilkiende, ogsaa-

fremt samme 0vrighed ved

egne Betiente laderS'angen

affordre, da skal hand vsere

folgactig, og derhos Vid-

nisbyrd

§ 21: Fragm. 19 § 1 Dig. 5-1.

§ 22: Birkeret 1(123 §11.
§ 23: jfr. Nov. 96-2.

§ 24: Birkeret 1623 § 3 jfr.

§ 1 Nov. 69-J.
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iiisbjrd, omnogle f0rte ere,

tilstillis omhansForseelse,

at den Skyidige tilborligen

kand blive strafiet. End
affordris Fangen ikke det

forste mueligt er, da gaaes

der med hannem efter Lo-

ven paa det Sta?d, som

hand greben er.

25.

Til Vidnisbyrd at paa-

hore borden, som der

til staevnis, at mede til

det Ting, som Vidneme
skulle afieggis, enddog det

ikke er bans Van-neting.

26.

Haver nogen adskillige

V?erne-Ting, damaa
Sags0gereii udvselge, hvil-

ket af samme Vsemeting

handvil s0ge sin Vederpart

for, og b0r den, som for Sa-

gen er, der at svare til Sa-

lensUddrag, medsaaskiel,

at hand der selv holder dug

og disk, naar hand forste

gang kaldis. 27.

27.

Stsevnis nogen, hvis

Vaerneting ey egentlig

vidis, til nogen Eet, som
hand vil skyde sig fra, og

hand hvercken -Varsels-

msendene strax, ey heller

Dommeren forste Tingdag

tilkiende giver, og skielli-

gen beviser, hvilket bans

rette Vaerneting er, da

blive Sagsogeren ved den

Eet, som hand haver han-

nem Stt'evnet til, og den,

som for Sagen er, bor der

at svare, og Dom lide,

med hvis efter Loven paa-

folger, om hand ikke Dom-
men efterkommer.

111. Cap:

Hyop Og naar Ting

og Rettergang skal hol-

dis, og hvad der skal

handlis.

1. Art:

§ 27: jfr. NLov 7,7.

/^
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1. Art:

Byting skal hoidis at

Byfogden offentlig,

og ikke paa Raadhiuis in-

den hikte D0re.

2.

Herrets- eller Birke-

Ting maa ey vtere i

Landsbyeme, men paa an-

dre belejlige Stseder.

3.

Hvo som vedTinge byg-

ger, eller bygge lader

nogetKroehims, eller Hyt-

te, der 01, eller anden slags

Drikke at udtappe, miste

hvis Drikkevare liand med
sig haver, og der foruden

bode tyve Lod Solv til

Herskabet.

4.

Ingen Eettergang maa
holdispaahelligeDage,

eller de tre mipste Dage for

Paaskedag, eller fra Ju-

le-

3. Capitel. 24

le Dag til Hellig Tre Kon-
gers Dag; Men saa frenit

Rettergangens visse Ting-

dag, som siette Uges, eller

deslige, indfalder paa een

hellig Dag, eller paa de

Dage, som her ommselt er,

da skal naeste Segnedag
hoidis for rette Ting-Dag
og Ta^gte-Dag.

Herrets- Birke- og By-

Ting og andre ordi-

narie Under Better skiiUe

ssettis om Sommeren til

otte Slet, og omVinteren

til nj Slet, og hoidis een

gang om TJgen paa de

Dage, som ssedvanligt er.

6.

Alie Landsting skulle

hoidis omOnsdagen,

eller, om da hellig Dag
indfalder, paa naeste Sogne-

dag derefter, eenganghver

maanet i det mindste, med
mindre Fornodenhed det

udkrae-

§ 1: Meces iG4S 2. 3. 15.

§ 2: Reces 1643 2. 6. UK
§ 3: Reces 1643 2. 6. 6.

§ 4: Reces 1643 2. 3. 15 og

2. 6. 4; Reces 1558 § 3,

§ 5: jfr. Kristiern JFs Landret

§ 39.

§ 6: Reces 1643 2, 6. 4.
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udkrsever, da een ganghver

fiortende Dag. De skulle

settis om Sommeren ved

syv Slet, og om Vinteren

ved otte Slet.

Paa Tingene skulle forst

laesis hvis Kongelige

Forordninger, eller Befal-

ninger, blive fremskikkede,

og befalede at Isesis ; Der-

naest Kiebe Contracter, og

Skioder, Mageskiffte- Ga-

ve- og Pante-Breve, Af-

kald, og andet deslige ; Og
skulle de, som til Tinge

kommemed saadanne breve

at lade Isese og paaskrive,

advare Eettens Betiente,

for end Retten settis, eller

det f0r8te at den er sat,

at de med saadanne breve

ere ankomne, paa det de

paa een Dag og Tid kunde

samtligen, om de flere ere,

blivelydeligenlaeste ogpaa-

skrevne. DerefterskalKon-

gens

gens Sager forst forretagis,

og siden andris uden op-

hold.

8,

IEgteskabs Sager dom-

mis paa de lire Tam-
perdage om Aaret.

9.

Provstemode i Ssedland

holdis i Roeskild; 1.

Onsdagen efterDominicam

primam Trinitatis. 2. An-

den Dag Diony sii, saa fremt

den ikke indfalder paa een

Loverdag; Thi da holdis

det om Mandagen der nivst

efter.

10.

IRiberStigt. 1. IRibe

tre Dage n.Tst for St.

Hans dag om Tamperdags

Tider. 2. 1 Varde tre Dage

forTamperdagen, som ind-

falder nfest for Jul.

11. 1

§§ 9-10: Recfs 1G4H 1. 1. 27.
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27 Ferste Bog. 3. Capitel. 28

11.

IAalborg Rtigt i Hioring.

1. Philippi Jacobi Dag.

2. .^gidii Dag.

12.

IFyeiis Stigt, for Fyen,

Langeland, Alsoe og

AiToe, i Odense 1. Ni^este

Onsdag efter Dominicam

Qvasi modo geniti. 2. Nse-

ste Onsdag for Dionysii.

For LoUand og Falster i

Maribo Onsdagen naest ef-

ter Dominicam secnndam

Trinitatis.

13.

IViborg 8tigt i Viborg.

1 . Onsdagen efter Do-

minicam Qvasimodo geniti.

2. Onsdagen efter Mauritii.

14.

IAarhns Stigt i Aarhus.

1. Onsdagen efterPhi-

lippi Jacobi. 2. Onsdagen

efter Dionysii.

16. Kon-

§§ 11-14: Reces 1643 1. 1. 27.

§ 15: Inslr. 1070 25.Jimi § 1,

Frdg. 1680 19. Febr.

15.

Kongens hoyeste Ret ^

holdis ordinarie een

gang om Aaret paa den

Tid og det Stsed^ som Kon-

gen paabyder, og skuUe

forst alle Norske Sager,

som did ere nedstrevnede,

Demsest Jydske , siden

Fynske og Smaalandske,

der efter Sa^dlandske, for-

retagis.

16.

Parteme, hvis Sager ere

opslagne til at horis

for Kongens hoyeste Eet,

skulle om Mandagen, Tis-

dagen, Onsdagen, Torsda-

gen og Loverdagen til sex

slet om morgenen, og om
Fredagen til tolv slet vaere

tilstsede; Oghvisde, eller

nogen paa derisVegne ikke

kommerfrem, naar de paa-

raabis, skulle de strax,

og for end de siden til

Rettergang maa Stsedis

med

' Sa<(l AKNPU; T /bg.: Ket

§ 16: Frdg. 1602 22. MaJ J/'r.

Frdg. 1673 11. Decbr. og
1677 1. Febr.

V
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29 Ferste Bog-. 4. Capitel. 30

med deris Sager, iidgive

liresindstyve Lod Solv,

hvilket i Protocollen af

Kecretereme skal antegnis

;

Men indstille de sig ikke,

inden den Provincies Sa-

ger, som deris Sager hore

til, have ende, da gaaes

deroni, som her efter i det

fierde Cap: 33. Art: for-

m.Tldis.

Ma^nds opkra^velse, eller

nogenhesigtelse, Syn, eller

Granskning, atskee, uden

den, hvis enten Gods, ^Ere,

eller Liv, det paagielder,

er lovligen dertil kaldet,

eller og er selv til Veder-

maals Ting, og ikke und-

skylder sig, at hand ikko

haver faaet lovlig Kald og

Varsel.

IV. Cap:

Om Staevnefflaal,

Kald, og Varsel, og

Opsettelser.

1. Art:

Ingen Eettergang niaa

stsedis imod nogen, eller

Vidnishyrd foris, eller

Tingsvidne udstsedistilTin-

ge, eller for nogen Ret, eller

Maends

Sagsogeren skal stnevne

den, som for Sagen

er, ogandre Vedkommende,

med to Msend, for Soel

gaar ned, for deris Boe-

pael, i hvad Ting og Ret

de og sta^vnis til, enten

muntlig, eller skriftlig.

3.

De, som muntlig Kald

og Varsel givet have,

skulle selvkomme til Hiem-

tinget, og vidne med Eed

og oprakte FingiT, at

de hannem, som tilta-

lis,

§ 1: Rigens Ret § f), Recef} t5rj8

§ Ujfr. NLov 1,4.

§ 2: JLov 1/}0 jfr. KSLnv

§ S: JLov 1,50.
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31 Ferste Bog. 4. Capitel. 32

lis, lovligen sta^viiet have,

og enten selv nied hannem
mimtlig talt have, eller

med hans Folk, eller med
andre, som tilstaede vare,

og skulle deris Navne, som

sta^vnet have, hvem de ere,

og hvor de sig opholde, i

Tingbogen indferis. Naar

Kaldssedelen er skreven af

Sagsogeren selv, skal det

i lige maade med Kalds-

ma^ndene forholdis.

De, somforkynde skrift-

lig Kaldsaedel, eller

Stj3Rvning, som under Eet-

tensSeglerudstsedt, skulle

forkynde den i dens, som
Sta^vnis, eller hans Folkis,

eller andrispaahor, somder

kunde va^re na^rvaerende,

og enten dennem een Ud-
skrift deraf levere, eller

give dennem saa lang Tid,

at de kunde lade den ud-

skrive, om de det begaere

:

Og hvis de selv ey vilde,

eller

eller kunde skrive paa den,

da skulle de, som den for-

kyndet have, der paa skrive

med deris Navne under, og

hvem de ere, og hvor de

sig opholde tillige med de-

ris Navne, som vare nser-

vserende, der Staevningen

blev forkyndet; Hvilken

Sta^vning saaledispaaskre-

ven skal for Retten frem-

leggis, la^sis og paaskrivis.

5.

IKald og Varsel, enten

det skeer mimtlig, eller

skriftlig, skal Sagen, saa

fremt Processen skal hol-

dis lovlig, naevnis, hvorfor

mand stjipvnis, saa og een

vis Dag og et vist Ting,

hvortil mand stsevnis, og

ikke til flere paa een gang

;

Og gielder samme Kald

og Varsel i sex Uger i de

poster Varsel er givet

for; Dog at Varsels-

maendene mode til for-

ste Ting, og afhiemle,

hvad

^S 4: Recea ICAo 2.6.9. fV:
KSLov 2/)(^].

§ ft : Retshnig (Rweiuten 1. 1. 15).
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hvad de til hver Ting have

givet Varsel for, og det i

Tingbogen Stykkeviis ind-

foris, ogefterfolgendeTing-

dage lydeligen oplaesis. Er

det skriftlig Stsevning, da

skal den for Eetten liver

Tingdag Isesis og paa-

skrivis.

Hvisnogen overbevisis

usandfierdeligen, en-

ten med muntlig, eller

skriftlig, Stsevnings for-

kyndelse at have omgaaet,

straffis ligesom falske Vid-

ne.

7.

Til Herrets- Birke- og

Bye-ting givis munt-

lig, ellerved skriftlig Kald-

saedel, otte Dagis Varsel,

cm den, der Stsevnis, bo^r,

eller opholder sig, i det

Herret, Birk, eller Bye,

som Tinget holdis udi.

8. Fior-

8.

Fiorten Dagis Varsel gi-

vis hannem, om hand

er uden Heri-edet, Birket,

eller Byen, og i Provin-

cien.

9.

Sex Ugers Varsel givis

hannem, om hand er

uden Provincien, og i

Eiget.

10.

Haver hand ingen Boe-

psel i Kiget, og ikke

vil lade sig finde, da givis

hannem sex Ugers Varsel

der, som hand sist Boe-

pael, eller Tilhold, haft

haver, og sex Ugers Var-

sel tillige til Lands-

tinget.

11.

Kald og Varsel til Ind-

fersel i een afdodis

Gods,som ejArvinger.haver,

eller efter hvilken Arv og

Gield

§ 7: Reces 1558 § 27, Birke-

ret 1623 § 9.

J 8-9: Reces 1558 § 27.

10: Rigens RD. 1621 § 14,

11: Rigens RD. 1621 § 15,
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(lield ej er Vedgaaen, j2:i-

vis paa samme maade.

12.

Er den, sum Sta^vnis,

iidenRjget, ellerikke

vidis, hvor hand er, da gi-

vis hannem Varsel paa

samme Stseder, som nu

sagt er, inden Aarets Fd-
gang at mode, og svare.

13.

Haver nogen ingenBoe-

psel i Riget, og Trette

er om Markeskiel, da givis

bans Bonde, som paaBo-
ligen ogGrundenboer, der,

som Tretten falder, otte

Dagis Varsel.

14.

Naar Reeb bega^ris paa

Mark,Skov,ellerEjen-

dom, da skai Kald og Var-

sel givis, ikke alleeniste

til Ejermaendene, men end

og til alle de Mrend, som
ere i den Bj^e boende,

som

som samme Ejendom til-

ligger, at de ere hos, naar

noget dermed forretagis

skal.

15.

Udi Usldfte imellem

AiTinger, eller Cre-

ditorer, Ejendoms Tretter

er mand ej pligtig til at

Stsevne andre, enddennem,

som Ejendommen bruge,

og den i Haand ogHsevd

have.

16.

For Afplojning, eller Af-

slaet. givis den Kald

og Varsel, som Skaden

giort haver, og ikke bans

Jorddrot.

17.

Reiser nogen bort, efter

athannem lovligKald

og Varsel given er, en-

ten uden Provincien,

eller Rjget, da forfol-

gis den Sag, som hand

haver

^' 12: Rigens RD. 1621 § 13.

§ IS: Reces 1558 § 27.

§ 14: Reces 1.558 § 28.

§ 15: jfr. Frdg, 16'54 11. Juli

§ -'.

§ 16: Reces 1558 § 14.

§ 17: ESLov 2,51 og 55.

Digitized byGoogle



37 Forste Bog. 4. Capitel. 38

haver faaet Varsel for, lige

8aa fult, som hand var til

Stfede, dersom Sagsegeren

ikke hviler med Processen,

men Sagen uden Ophold

fra Ting til andet forfolger

:

Lader Sagsogeren tre Ting

overgange, at hand ey for-

folger Sagen, siden hand

haver kaldet sin Veder-

part til et Ting, da maa
Vederparten fare af Land

og Rige, saasoni hand ej

var kaldet med alle.

18.

Siger nogen paa dens

Vegne, som Stsevnet

er, at hand var reist af

Provincien, eller Eiget, for

end hand blev kaldet, da

skal den, som det siger,

det lovligen bevise.

19.

Sogis nogen for Jord-

skyld, Husleje,

eller deslige Afgift

af

af nogen Gaard, eller Hiis,

da holdis samnie Stied for

Boepsel, om endskont den,

som for Sagen er, ikke

boer der; Dog at hand

kaldis og sta^vnis til saa-

dan Tid, som tilforn om-

mselt er, om hand er uden

Byen, Provincien, eller

Kiget.

20.

Doer nogen, som ikke

haver giort Rigtighed

for hvis hand hafde at

forrestaa, i mens hand le-

vede, saa som Formynder-

skab, Fattigis Forstander-

skab, Kirkeva^rgerj, Ka>m-

nerj, og deslige, da givis

bans Arvinger Kald og

Varsel i Sterfboen, naar de

tiltalis for at giore Rig-

tighed.

21.

Giver niand een Pro-

curator, eller anden

Mand, fuldmagt nogen Sag

at forfolge, da staar detKald

og

§ 18: j/r. ESLov 2,.5I.

r
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og Varsel for fuldo, som

Fiildmsegtigen i den Sag

givis af Vederparten, lige-

som Hovedmanden selv

Varsel bekommet hafde.

22.

Staevuinger tilLandsting

udstaedis under Lands-

tings Skriverens Haand, og

Landstings Segl, og for-

kyndispaa den maade, som
tilforn sagt er, ved tvende

Maend, ottende Dagen, for

Landsting holdis, for dens

Boepsel, som Stsevnis, en-

ten hand er i Herredet og

Byen, elleruden; Enteni,

eller uden , Provincien

;

Enten i, eller uden, Kiget

;

Saa fremt hand ellers til-

forn lovligVarsel til Hiem-

tinget haver bekommet,

og Hiemtingsdommen in-

den tre TJger indstsev-

nis.

23. La-

§ 22 iBegr. Frdg. 1573 2. Juni

§ 1 og Retshrug (Udvalg

3,122).

23.

Lader Sagsogeren tre

Uger gaa forbi, efter

at Hiemtingsdommen er

afsagt, for end hand tager

Landstings Staevning, og

den, som for Sagen er,

imidlertid reiser bort, da

skal det med Staevningens

Forkyndelse og Tiden saa

forholdis, som tilforn om
Hiemtings Kald og Varsel

mseldet er.

24.

Opsettelser skulle skee

med begge Parters

samtykke, eller og, naar

Dommeren for lovlig for-

fald ey kand vsere til

Stsede; Opsettelsen givis

dog ikke beskreven, med
mindre det af Parteme be-

geeris. Men i det Staed

skrivis paa Staevningen

af Skriveren, til hvilken

Tid Sagen er opsat;

Hvilket og i Tingbo-

gen skal antegnis til-

lige

§ 24: Frdg. 1649 9. Septbr. § 14.
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lige med dens Navn, som

med Stsevningen fremkom-
mer, og med deris Navne,

som Stsevnis, een hver til

efterretning, som det be-

gserer at vide.

25.

Landstings Staevningen

medsamme Paaskrift,

skal paa tilberlig Staed til

Herrets- Birke- eller Bye-

ting forkyndis, og paaskri-

vis, og derhos bevisis, at

den indstaevntc Hoved-

mand, som Sagen meest

angaar, Gienpart der af

haver vseret tilbuden, og

ber hannem der paa Hiem-

tinget Gienpart af for-

skrevne Staevning med sin

Paaskrift at tilbydis, og,

om det begseris, tilstillis.

26.

Naar nogen Staevning

paa Landstinget for-

releggis, som tilfom haver

vaeret laest, og paaskre-

ven

§ 26: Frdg. 1654 11. Juli § 3.

§ 2€: Frdg. 1650 14. Decbr.

ven, og siden befindis at

vaere forandret, da skulle

Landsdommeme strax kien-

de derpaa, og tilkiende den

Skyldige, hvad Straf hand,

som Eettens forvildere, hwv

at lide.

27.

Ingen Staevning til Kon-

gensAlmindeligHojeste

Ret i de Sager, som i Dan-
mark demte ere, maa ud-

staedis kortere, end sex

Tiger for Tiden, som den

er paabuden, med mindre

Dommeren, eller Skriveren,

forsetligviis Retten atSpil-

de, med Dommen, som ind-

staevnis, at udstaede videre,

end tilberligt er, haver op-

holt. I saadan Tilfald St^e-

dis end og efter Tiden

Staevning. Begaeris ellers

Staevning overDomme kort

for den paabuden* hoje-

ste Ret, da givis den ud
til den, som naest der-

efter

> Saul. ANTU; K: paabudene; P;
paabiidne

§ 27: Reces 1643 2. 6. 8 jfr.

Instr. 1670 25.Jun{§3.
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efter vorder paabuden. I

de Sager, som i Norge

domte ere, skal Stsevningen

tagis et Herding Aar for

Tiden, som hojeste Ret er

paabuden.

28.

Kongens Staevning til

hojeste Ret skal og

forkyndis paa den maade,

som tilforn om skriftlig

Stsevning sagt er, i Norge

to Maaneder for Tiden,

som hojeste Ret er paa-

buden; Men i Danmark, i

Ssedland otte Dage, i Fyen

og Smaalandene fiorten

Dage, og i Jydland tre

Uger for; Vii hand, som

Stjevnis, ikke lade sig tin-

de, og er dog inden Lan-

det, da skal Stsevnings-

msendene Ifese, og forkynde

Staevningen for hansBoe-

pjel med Vidnisbyrd trende

sinde, og to Dage imellem

hver, og give det bans

Folk tilkiende, saa mange
de

de kand komme i tale med,

og da stande^det for fulde.

29.

Vil mand lade Staevnin-

gen til Herrets- Bir-

ke- eller Bye-Ting for-

kynde over hannem, som

ikke haver vildet ladet sig

iinde, da skal hand tre

gauge paaraabis, for end

Staevningen laesis, og da

staar det for fulde.

30.

Befindis nogen lovlig

staevnetmuntlig, eller

skriftlig, og hverkenhand

selv, eller bans Fuldmaeg-

tig, moder for sin tilborlig

Under- eller Over-Dom-

mere, uden hand haver lov-

lig forfald, og det nojag-

tig beviser, da leggis han-

nem af Dommeren Lavdag

for, dog ikke over fiorten

Dage, til hvilken hand bor

at mode, og, hvis hand

da ikke vil mode, da

skal

§ 28: Reces 1558 § 5.

§ 29: Reces 164S 2. 6. 9.

§ SO: Reces 1643 2. 6. 1, Fywt
Vedt, 1547 § 19 jfr.

KristiernlFs Landret§54.
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skal Dommeren efter frem-

lagte Breve og Bevislig-

heder i Sagendemme, hvor

efter og Exsecution maa
skee, og hand for motvillig

ndeblivelse have Skade for

Hiemgield.

eller hans lovlig forfald,

moder, da haver hand tabt

Sagen, til hand Stsevner

Ibvligen igien, og derfor-

uden skal hand give sin

Vederpart hans bevislig

Kost Off Tacrine:.

31.

End er hand staevnet for

Kongens hojeste Ret,

og ikke selv, eller hans

Fuldmsegtig, moder, da

dommis i Sagen efter dens

Beskaffenhed, oghand efter

Dommens Indhold at lide,

med mindre lovligen Be-

visis, at hand i saadan

Forfald haver vaeret, at

hand hverken selv haver

kundet modt, eller frem-

skikket sin FuldmfBgtig.

32.

Menhvo, somStsevner

anden fornogenOver-

Dommere, og dog hverken

selv,eller hansFuldmsegtig,

eller

i 32: Reces 1558 § 5.

33.

End haver hand stawnet

for Kongens hojeste

Ret, og ikke moder, inden

den Provincies Sager, soni

hans Sag horer til, have

Ende, da bor hand ikke

aleeniste at igiengive sin

Vederpart, som moder, og

byder sig i Rette, den

billig paa Processen an-

vente Bekostning med be-

vislig Kost og Tiering,

men og aldeelis have tabt

Sagen, og ikke videre til-

stj«dis paa den at tale:

Men dersom hand indle-

verer sin tagen Staevning i

rette Tid i Kongens Can-

cellie med sin Vederpartis ^

skriftlig Samtykke, og Ve-

der-

> Saal. KNPTU; A: Vederparta

y"
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derparten ikke vil Sagen

videre udf0re, da bor hand

derfor fri at vaere.

34.

Kald og Varsel gieris

ikke fora0den, naar

nogen til Tinge vil lade

laese sine Skeder, Mage-

skifte- Gave- ellerPante-

breve, eller Afkald, eller

deslige: Ej heller for God-

sis Opbydelse, Arvs og

Gields fragaaelse, Beslag

paa Gods, eller' Person,

eller for Skudsmaal.

V. Cap:

Om Dommere.

1. Art:

Dommere skulle vaere

vederhaeftige og

Uberygtede Dannemaend,

som skulle skikke hver

Mand

Mand Lov og Ret uden

vild, efter den Eed de

Kongen soret have, som

her efter bag i Lovbogen

findis indfort.

I
ngen Dommere, som paa

sit serlige Navn og

Rygte til Tinge sogis, og

tiltalis, maa besidde Ret-

ten, for end hand derfor

er enten lovligen erklaeret,

eller ved Dom frikient.

3.

Giver nogen Dommere
een Uretfaerdig Dom

ud, og det skeer, fordi

hand er ikke ret under-

vist i Sagen, eller og Sa-

gen er hannem Vrangt

forredragen, eller og hand

haver det giort af Vanvit-

tighed, da skal hand igien-

give den, som hand med
sin Dom Uret giort haver,

hvis bevislig Skade, Kost

og Tsering, hand derpaa lidt

og giort haver; Kanddetog
bevi-

§ 1: Reces 1558 §§0,7; J643
2. 6. 18; Eaamlf. 1559§ ,32,

1G48 § S2.

§ 2: Reces 1643 2. 3. 1; Refs-

drug (Udvalg 4,170).

§ 3: Reces 1558 § 9.
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bevisis^ at Dommeren ha-

ver taget Gunst, Gave,

Vild, eller Fraendskab for

Eetten, eller Sagen findis

saa klar, at det ikke kand

regnis for Vanvittighed,

eller Vrang TJndervisning,

da skal hand derfor af-

settis, og ej sidde meere

i Dommers Staed, og bode

imod den forurettede Ska-

den igien, vsere sig Gods,

Liv, eller ^re, og Kongen,

hvis overbliver af bans

Boeslod.

4.

D0er nogen Dommere,

som for Uretfserdig

Dom beskyldis, for end Sa-

gen til OverDommeren
indstaevnis, eller der ende-

lig paa hansForseelse efter

klar Bevislighed kient vor-

der, da svare bans Arvin-

ger Skaden alleene, og skal

det ej vsere den Afdodis

Lempe for nser, som den,

der ikke kand mode, og

svare for sig.

5. Det

5.

Det samme er og om
Eidemsend, som ikke

deris tog saaledis giort

have, som de burte.

Ingen Dommere maa
domme i de Sager, som

hannem selv gielde paa;

Men da skal i bans Stsed,

om hand eene betiener

Retten, een anden boesat

og vederhaeftigDannemand

af staedets 0vrighed, eller

Herskab, dertil forordnis.

7.

Dommerne skullePro-

cesserne, det meeste

mueligt er, forkorte. og

ikke tilstaede, at nogen

med Kroglove og Unyttige

Skudsmaal, eller saadan

Rettens Spilde, Eetten og

dens Gaenge opholder; Og
naar nogen formeener sig at

have tiltale til een anden

for

§ 4: Rigevs RD 1621 § 46.

§ 5; Rtgens RD 1621 § 46.

f 6: Reces 1643 2. 6. 18, Hcumdf.
1559 § 41, 1648 § 41.

f 7: Reces 1643 2. 6. 16. 14. r
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for nogen Gield, Breve,

eller andet saadant, og

hand af den Sogende be-

gaerer, at hand vil vise

hannem hvis Bevisning

hand derpaa haver til at

forrekomine al Proces, og

hand dog ikke sig dertil

vilbeqvemme, Men vil en-

delig have det til Proces,

da, naar det kommer til

Proces, enddog den S0-

gende der fremlegger sine

Bevisninger, bor Domme-
ren dog at domme hannem
til Omkostning for foraar-

sagede Proces og Vitlof-

tighed.

8.

Dommeme skuUe ikke

Sagerne med Opset-

telser forlsenge, ej heller

Magt have nogen Sag til

Dom at optage Isengere,

end i sexUger, medmindre

begge Parter det, enten

begsere, eller samtykke,

eller nogen Slig nejagtig

og lovlig forfald haver, at

hand

hand ikke paa samme Tid

kandmode. OpholdeDom-

merne nogen Sag laengere,

end forskrevet staar, uden

lovlig forfald, da skulle

de, saa tit og ofte det

skeer, give to hundrede

Lod S0IV til naest hoslig-

gendis Hospital.

9.

0<aa fremt og nogen

f^ Dommere nogenMand
med Ophold, eller TJdflugt,

Eetten spilder, eller neg-

ter, eller og vegrer sig

vidner at Stsede, forbore,

eller forh0re lade, eller

forhindrer at givis beskre-

ven, saa vit at skee b0r

med Rette, og saadan bans

Ulempe af OverDomme-

ren befindis, da skal hand

ikke alleeniste forfriske

den forurettede Sagen paa

sin egen Bekostning, og

stande hannem til Rette

for hvis Skade hand der

over lidt haver, men og,

om hand ikke faeldis paa

sin

§ 8: Reces 1643 2. 6. W. 14;

Reces 1076 § 5.

§ 9: Birlceret 1623 § 5.
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sin Bestillihg, have dog

forbrut foruden Kost og

Tsering trediesindstyve Lod

Solv; Hvilke boder* saa-

fremt hand ikke betaler

inden sex TJger, efterat

OverDommerensDom gan-

gen er, da skalhand ikke

efter den Dag besidde deu

Ret, og skal der foruden

staa den, som fomrettet

er, frit for, hos hannem
udlseg, for samme beder,

med lovligmedfart at S0ge.

10.

Dog maa ingen Dom-
mere give, eller ud-

stsede, nogen vidne efter

Ord, som falde iRettergang,

og ikke gielde Hovedsagen

paa, ellernogenmandsjEre

og Lempe paarore.

11.

Dersom den, der segis

og tiltalis, vil strax

giorligen Rette for sig, da

bor Dommeren over han-

nem ingen Lovmaal at til-

staede. 12.

• Saul. KPTU; AN: B0der,

§ 10: Frdg. 1579 8. Jan, § 1.

§ 11: Rigens RD 1621 § 16.

12.

Dommerne maa ingen

Uendelige Domme
udstaede med disse Ord:

Uden det anderledis kand

afbevisis, havis i minde,

aftalis, forstaais, bevisis,

og andre deslige Uendelig-

heder.

13.

De skuUe Dommene un-

der tyve Lod Solvs

Straf for Retten lydeligen

afsige, og med tydelige og

klare Ord give dennem fra

sig beskrevne, saa derudi

ikke kand gioris nogen

Tvifl, hvormed nogens Ret
kunde blive forhalet, og

med begge Partemis Be-
visninger, paa det, naar

Sageme komme ind for

h0jere Ret, at mand da om
deris Beskaflfenhed af sam-
me skriftlige Donrnie om-
staendeligen kand vorde

underrettet.

14. De

§ 12: Reces 164S 2. 6. /. oq

3, 21,

§ 13: Reces 1576 § 4 og Reces
1558 § 8.
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14.

De skulle i alle Penge-

Sager udtrykkeligen

sette, hvor meget Hoved-

sum, Rente og Omkostning,

betalis skal, og paa det de

ikke med Udregning selv ^

skulle besvseris, maa de

tilforordne Forstandige

Dannemsend til at gmre

Udregning og Liqvidation

i Partemis Naervserelse,

hvilke Dannemaend skulle

have for deris Umage, livis

af Dommerne dennem der-

for billigen tillagt vorder.

15.

Naar de tildomme no-

gen til at gi0re, eller

efterkomme , noget , da

skulle de hannem een vis

Tid forelegge, inden hvil-

ken hand skal Dommen
fyldistgi0re, og sette een

vis Straf hos, om hand det

ikke efterkommer.

16. De

« S^uat. ANPTU; K fbg.: gelv.

16.1

De skulle Dommenis
Slutninger strax, ef-

terat de ere afsagte, til

Skriveren levere, at de i

Tingbogen, Kaadstuebo-

gen, eller Protocollen,

strax kunde indskrivis, og

Parterne, som Dommene
begsere beskrevne , dem
uden Ophold bekomme.

17.

Ingen Herrets- eller

Birke-Foged maa sig i

nogen Kiobstsed nedsette,

eller boe uden Herredet,

eller Birket, ej heller meere

end et Herret, eller Birk,

betiene.

18.

Herrets- og Birke-Fog-

der skulle nyde for

deris Bestilling, hver een

Gaard omtrent paa tj

Tender hart Kom qvit

og frj for Landgielde,

^gt og Arbeide, og Skat;

Paa samme maade skulle

og Herrets- og Birke-

Skri-

' JJenne Owrskr. faties % U"

§§ 11-18: Reces 1643 2. 6. 19
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Skrivere, hver nyde een

Gaard omtrent paa sex

Tender, og intet videre nj^-

de af Herrets- eller Birke-

Bonder til aarligLon, uden

hyis de af Arrilds Tid

nydthave; Dogatdetikke

overgaar een Skeppe Korn
af hver heel Gaard.

19.

Naar nogen Misdaedere

skal d0inmis fra sit

Liv, eller nogen fra sin

^Ere, enten til Herrets- og

Birke-Ting, eller til Bye-

Ting i de Kiobstaeder, hvor

Borgemester og Eaad have

Landstings Ret, da skal

Fogden tage til sig de otte

beste Tingmsend, og selv

meddem under trediesinds-

tyveLodSolvsboderdomme
til, eller fra, og ej tilnsevne

andre Domsmsend derudi;

Men i de Kiobstaeder, som
svare under Landstinget,

.skulle

§ 19: Reces 1558 § 13 jfr. Re-
ces 1643 2. 3. 15. i SI.

og 2. 6. 14.

skulle Borgemester ogRaad

under deris trediesindstyve

Lod Solvs boder side ^ Dom
med Byfogden, naar nog^n

skal d0mmis fra Liv, eller

^re^; og skal Dommen
givis begge Parterne be-

skreven, om de den be-

gsere, under Fogdens og

fornsBvnte bans Med-
Domsmaends Indsegle.

20.

LandsDommerne, og de,

som nogen OverRet

betiene, skulle uden no-

gen Forrevendning endelig

kiende paa alle Underret-

ters Domme, saavel som
paa Sandemaends, og an-

dris, der blive for deris

Bed og Viduisbyrd kal-

dede, deris Tog og p]eder,

Gods, ^Ere, eller Liv, an-

gieldende, som for dennem
til Stadfaestelse , eller

XJnderkiendelse, indstaev-

nis, og dennem, hvad

heller de beskyldis, eller

« Saul. IP; U": aidde
-^ Saal. IP; U*' : Mre,

§ 20: Reces 1576 § 4, Reces
1643 2. 6. 14 og 2. 6. 2,
Rigens RD 1621 § 9,

2*
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ej, reise, eller faelde; Og
maa de ej deris Domme
paa de indstsevnte Domme
grunde ; Men selv tage Sa-

gerne og deris Beviser for

sig, og derefter kiende og

d0mme, som de agte at

forsvare. Landsdommerne

skulle og kiende paa alle

de Vidner, som til Gre-

vemis og Friherrernis Bir-

ker blive f0rte, dersom de

til Landstinget, enten tiL

Stadfaestelse, eller Svsek-

kelse, indstaevnis.

21.

I
mod Adelens og med
Adelen lige^ privile-

geredis Breve maa de og

vel d0mme, med mindre

de saaledis i Dommen r0-

ris, at det deris ^re og

Lempe er for naer, som

dennem udgivet have.

D
22.

e skulle selv, saa

fremt de efter

Sa-

• Saul. ANPTU; K: lige med Adelen

§ 21: Reces 1643 2. 6. 25.

§ 22: Reces 1643 2, 6. 14.

Sagens Omstsendighed fin-

de nogen til Kost og Tse-

ring, sette og navngive i

deris Domme, hvor meget

den skal vsere, efter som
Sagen haver vaeret klar,

eller mislig, til.

23.

Commissarier udi de

Sager, som Samfraen-

der b0r at d0mme udi, og

som ellers ikke beqvem-

meligen kunde til Tinge

ordeelis, bevilgis og for-

ordnis af Kongen efter

begge Parters Begsering;

Men dersom den eene Part

vegrer sig derudi, og ikke

vil have gode Maend paa

saadanne Tretter, som ej

anderledis, end ved Com-
missarier b0r, eller kand,

adskillis, enddog hand af

den anden Part derom er

bes0gt, da skal det vsere

hansVederpart frit for, eene

Kongelig Befalning at ta-

ge ; Dog athand skielligen

bevi-

§ 23: Reces 1676 § 2.
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beviser, at hand sin Veder-

part tilfom halfdeelen af

Commissarieme at tage

haver tilbudet.

24.

Udebliver een, eller

fleere, af Commissa-

rier^, eller andre gode

Msend, som tilnogenFor-

retning ere forordnede, for-

medelst lovlig Forfald, da

have de, som komme til-

sta^de, Magttil, andre ve-

derhaeftige gode Msend i

deris staed at tage.

25.

Commissarier, og andre

deslige, skuUe, om
mueligt er, inden sexTJger,

efterat Befalningen er den-

nem tilstillet, forrette hvis

dem befaiet er, og inden

MaanedsDag, i detseniste,

efter deris Forretning give

deris Dom beskreven, og

da strax, hvis Breve og

Documenter for Ketten le-

verede ere, een hver igien

lade tilstille.

26.

26.

Naar Commissarier, el-

ler andre Dommere,

som een Ket besidde, eller

Kidemaend, og deslige, sig

om deris Domme ogForret-

ninger ej kunde foreene,

da skuUe de fleeste Stem-

mer beslutte Dommen,^

eller Forretningen ; End ere

de lige mange paa begge

sider, da giver den, som

Formand er, med dem,

som hannem folge, Dom-
men beskreven, og ingen

anden.

27.

Commissarier i deris

Afsigter skulle og

domme, hvilken afParteme

Commissionens Omkost^

ning skal betale, om den,

som Commissionen forvser-

vet haver, b0r den gand-

ske, eller een Andeel,

og hvor vit deraf, at be-

tale, henseende, hvo i Sa-

gen

' Saal. AKNPU; T: CommisBarienie

: 24: Frdg. 1628 J. Juli § 1,

Rigens RD 1621 § 43.

: 25: Jieces 1643 2. 6. 3.

' Saal. KU*; ANPTU" : Doiamen

§ 26: Reces 1643 2. 6. 3.

§ 27: Reces 1643 3. 23.
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gen best gmndet er, og

derfor den i alle Puncter

vinder, saa og om Sagen

saa er bestaffen, at den ej

anderledis kunde vseretbe-

qvemmeligen udfort, eller

den, som Commissionen

haver forvj«rvet, Sagen ved

Lands Lov og ordentlig

Rettergang med mindre

Bekostning kunde have ud-

fort; Ti da bor den, sonii

taber, ej at foris paa stone

og TJnodig ^ Bekostning

ved saadan Processens For-

andring.

Dannemaend, enten med
Opmand, eller uden, da

hvad de sige og kiende,

saa vit deris Fuldmagt

dennem tillader at giore,

det staar fast, og kand ej

for nogen Ret til XJnder-

kiendelse indstaevnis, dog

Kongen sin Sag forbehol-

den.

2.

Granskninger, Liqvida-

tioner, og deslige Af-

sigter indstaevnis for den

Ret, som Befalningen der-

til udstaet haver.

VI. Cap:

Om IndstsToing til

Hajere Ret.

1. Art:

Dersom Parterne void-

give deris Sag

og Tvistighed paa

Danne-

Overkiobmsends Af-

skeeder skulle strax

for Byfogden, Borgemester

og Raad, og andre ordent-

lige Dommere, til under-

retning og paakiendelse

indstaevnis.

D
4.

og bor ingen

Overkiobmand,

eller

' Sf/al. P; C": taif>dig

§ :h Reces 16^i 2. 3. 5.

§ 4: Reces 1643 2. 3. (>,
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eller andre, som ikke ere

rette Dommere, men meere

TJnderhandlere, for deris

Afskeeder tiltalis, uden saa

er, at der aabenbarlig vit-

terlig Bedrag findis under.

5.

O andemsendsTogi Drabs

lO Sager indstaevnis til

Landstinget ; Men have

Sandemsend soret om Her-

rets- eller Marke-skiel, og

nogen paakaerer, da op-

krsevis til Landsting, og

af Landsdommeme ud-

mseldis Ridemaend, som

skulle kiende.

f). Capitel.

7.

66

6.

Skiftebreve, Indf0rseler,

Udlaeg i Arvelos boe,

og i Godsis Opbydelse,

indstaevnis for den Over

Bet, som de Personer ere

under, der sammeForret-

ninger giort have. ^

7. Com-

' IkiaL AKNU; PT: haver

^^' fj: jfr. Reces t'jJjS § 27 ;
•

Haandf. 1559 ^ 26;
164S ^ 20.

Commissarier, som af

Kongen bevilgis, og

Eidemaend, som af Lands

Dommeme tilforordnis,

indstaevnis lige for Kon-

gens hojeste Ret.

8.

Herrets Provstedomme

indstaevnis til Prov-

stemode for Stigts-Befal-

ningsmanden og Super-

intendenten.

9.

Herrets- og Birke-tings

Domme indstaevnis

til Landsting ; Iligemaade

de Bytings Domme, hvor

Borgemester og Raad ikke

have Landstings Ret; Ti

hvor de have Landstings

Ret, der indstaevnis By-

fogdens Domme for Borge-

mester og Raad, efter hver

Byes Privilegium.

10. Borg-

§ (S; Reces 1643 1. J. 27,

§ 9: Frcfg. 1586 6. Jvni.

Digitized byGoogle



67 Forste Bog. 6. Capitel. 68

10.

Boi«grettensDomme ind-

stsevnis for Kongens

HofEet; Og maa ingen

Sag til bemselte HofEet

indstaevnis for ringere, end

det, hvis Hovedstoel, og

som Sagen haver reist sig

af, er tredive Lod Solv,

eller dets vaerd, vaere sig

gield, b0der, eller andet,

med mindre det angaar

nogens Person, gode Navn
og Rygte.

11.

Birke Dommere i Grev-

skabeme og Friher-

skabeme indstsevnis for de-

ris Domme lige til hojeste

Eet, ogikke tilLandstinget.

12.

Vil nogen staevne no-

gen TJnderdomme-
ris Dom, som til Herrets-

Birke- eller Bye- ting, el-

ler i anden TJnderret,

d0mt er, da skal hand

ta-

tageUnderdommerensDom
beskreven, og den inden sex

Maaneder, efterat den af-

sagt er, for Landsdom-
meme, eller Overretterne,

indstsevne, eller siden ikke

have Magt den at paatale

;

Men dersom nogen er domt
til saadanne Boder, som
hand bliver fredlos for, om
hand ikke retter for sig,

og ikke inden sex Uger
indstaevner Dommen, da

haver hand ej siden Magt
paa den at tale, uden hand
kand faa Opreisning.

13.

Hvo som staevner nogen

Underdommeris Dom
for Overdommere til nnder-

kiendelse, og samme Dom
bliver i alle maader ved

Magt kient af Over-

dommeren, da b0r hand
at give sin Vederpart een

billig Kost og Tsering,

og til Underdommeren

hvis

§ 10: Borgretsinstr. 1681 19.

Novbr. § 6.

§ It: Grev. Privil 1671 § 5,
Friher. Privil. 167 i § 4.

§ 12: Reces 1643 2. 6. 15,
Birkeret 1623 § 12,

§ 13: ifr. Reces 1568 §8.
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hvis billigt er effcer Sagens

Beskaffenhed.

14.

Landsdommernis og

OverRettemis Dom-
me, og Commissariers Af-

sigter, og Ridemaends For-

retninger, iDanmark,skulle

inden Aar og Dag, efterat

de ere afsagte, til Kon-

gens hejeste Ret indstaev-

nis. De Sager, som fra

Norge maa til hejeste Ret

indstsevnis , skuUe inden

atten Maaneder, efter at

Dommene ere udstsete,

staevnis. Skeerdet ej, da

stande de, saavit Domme-
ren angaar, Uryggede, saa

at Dommeren bliver uden

Skade, om Kongen der-

udinden dispenserer, saa-

som, om Sagen Umyn-
dige angaar, og deris Vaer-

ger ere blevne TJvederhsef-

tige, som dennem noget

til Skade kunde have for-

- 80mt,

S0mt, eller Kongen i Drabs

Sager, eller andre, giver

Opreisning, hvor Tiden og

Staedet til Sandheds Op-

lysning kand vaere fom0-

den, eller anden og bedre
' Bevisning i Sagen foris

og forvaervis.

15.

Doer nogenLandsDom-

mer, eller andreOver-

rettisDommere, eller Com-
missarier, eller Ridemaend

inden Aar og Dags Forlob,

da skuUe de, som deris

Domme staevne vilde, in-

den sex Maaneder efter

Dommerens Afgang tage

Staevning; Dog at samme
Staevnings Datum og Ter-

min ikke udtydis, forstaais,

eller forlaengis, over den

forbemaelte Aar og Dags

Termin efter Dommens
udstaedelse.

16. Dog

§ U: Rigens RD 1621 § 46,

Reces 164S 2. 6. 15.

ir> : Reces 1643 3. 23, Rigens

RD 1621 § 46.

/
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16.

Dog skal ingen vsere

fonneent, end og

efter forskrevne Termins

Forl0b, nogen Dom, eller

Indforsel, til Stadfsestelse

at indstsevne, naar Dom-
mernis Domme, eller Ride-

msends Iiidf0rseler, ikke til

Underkiendelse indstaev-

nis.

17.

Iligemaade dersom nogen

sin Vederpart vil stsev-

ne, ej beskyldendis Pro-

cessen, ellerDommen ; Men
at hand enten det haver

fordret, som siden befindis

eengang at vaere betalt,

eller i andre maader nogen

Urigtighed i samme Sag

begaaet, da maa hand sin

Vederpart derfor til hojeste

Ket indstaevne, forsaadan

vedUlovligMiddel paaf0rte

Skade, eller for Falsk, efter

som Sagen er til, og hand

troster

tr0ster sig med Retten den

at kunde udfore og forsvare.

18.

Ingen skal tilstsedisStaev-

ning i Cancelliet til

Kongens h0jeste Ret, med
mindre hand staevner

Landsdommemis, eller an-

dre OverRetters, Donmie,

og haver baade dennem og

Underrettemis Donmie for

sig beskrevne, undtagen i

de Sager, som lige at ind-

stsevnis bor for Kongens

h0jeste Ret ; Og maa ingen

Sag til Kongens hojeste

Ret indstsevnis for ringere,

end det, hvis Hovedstoel,

og som Sagen haver reist

sig af, er sex og tredie-

sindstyve Lod Solv, eller

dets vaerd, vaere sig Gield,

Boder, eller andet, med
mindre det angaarnogens

Person, gode Navn og

Rygte.

19. De

§ 16: Reces 164:i 2. 6. I.'j.

§ 17: Reces 164S :i. 23.
§ IS: Reces 1643 2.6.12, Ri-

gens RD 1621 § 5.

X
Digitized byGoogle



73 Ferste hog. f). Capitel. U

19.

De Sager, hvonidi no-

gen for Rettens for-

negtelse og VoldsomTvang

og Fomrettelse anklagis,

maa og for den hojeste Ret

lige indstsevnis.

20.

Kommer ellers nogen

ind forKongens hoje-

ste Ret med nogen Sag,

som allerede er, eller burte

vaeret, donat paa i Under-

og Over-Retterne, og dog

ikke haver deris Domme
derudi beskrevne med sig,

da skal hand afvisis, og

give sin Vederpart Kost

og Taering.

21.

Indstsevnis nogen Dom-
mere, Sandemsend,

Eebsmsend, eller an-

dre deslige, til^ deris

Dommis, eller Afsig-

ters, XJnderkiendelse, ogde

blive

§ 19: Reces 1643 2. 6. 12.

§§ 20^21: Reces 1558 § 8.

blive ved Magt kiente, da

skal den, som dennem stsev-

net haver, igiengive den-

nem deris Tsering, som de

giort have frem og tilbage

igien til deris eget.

22.

Dersom nogen i vitter-

lige og kiends Sager,

saa og i andre Unyttige

Tretter , enten stsevner,

eller lader sig stsevne, til

Kongens hojeste Ret, Sa-

gen alleene, sin Vederpart

til stor Bekostning, dis Isen-

gere at kunde opholde, da

skal den, som Sagen taber,

ikke alleene betale den

billig paa Processen an-

vente Omkostning\ men
ogsaa give sin Vederpart

een billig Kost og Tsering.

Men dersom hand vil Rette

for sig, og fyldistgiore hvis

Dom over hannem tilfom

falden er, og bans Veder-

partdogstsevnerhannem til

Kongens hojeste Ret, til at

fore

• Saat. AKNPU; T: bekostning

§ 22: Reces 1643 2. 6. 10, Frdg.

1677 7. Maj.
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fore hannem i videre Om-
kostning, eller og til den

ende alleene,.athave stad-

festelse paa ergangen Dom
af Kongens hojeste Ret,

oghand ingen contra-Staev-

ler ikke kand, sette vissen

for sig, da bor bans tagen

Staevning ikke at forhindre

bans Vederpart, at band

jo ved Rettens Middel la-

der ergangen Dom fyldist-

ning tager, da bor band gioris.

ingen Omkostning at give

sin Vederpart.

23.

Hvis og nogeh, som
XJvederbseftig befin-

dis, i een rede og klar Sag

stspvner til Kongens bojeste

Ret nogen Overdommers

Dom, ved bvilken band

efter rigtig Haandsfcrift,

eller Forskrivelse, er til-

domt noget at betale, eller

fra sig legge, da bor band

at sette vissen, eller noj-

agtig Borgen, for bvis

Dommen om formselder,

saa og for bvis Bekostning

band med opbold og

videre Proces forer sin

Vederpart udi; Og bvis

band enten ikke vil, el-

ler

§ 1: jfr. JLot 1,38.

VII. Cap:

Om Tmgh0rere.

1. Art:

Tingborere, Tingmaend,

eller Stokkemaend,

skulle vaere otte, eller i

det mindste syv, foruden

Fogden, tilstaede paaTinge,

naar Retten boldis, til Ret-

tens Sager at fordre, og

til et lovligt Tingsvidne

at udstaede.

D
2.

e skulle aarligen

skrivis til Stok-

kene,

§ 2 { Beg.: Landets Scedvane
(Wet/lies Glossarium aS\ 740),

Digitized byGoogle



77 Ferste Bog. 7. Oapitel. ' 78

kene, i Kiobstaederne af

aerlige og TJberygtede Bor-

gere, og paa Landet af

boesatte Bonder i Herre-

det, eller Birket, og skal

det omgaa iblant Borgere

og Bender, saa ingen, som
haver vaeret sit Aar ud,

skal dertil skrivis, imens

der ere andre, som ikke

tilfom dertil have vseret

bmgte; Og naar de af

Pogden paa Tinget opnsev-

nis, skuUe de svsere paa

deris Siel og Sandhed, om
hvis de have seet og hert.

Ingen Omkostning maa
afTingmsendene gieris,

entenmed Giestebud,Bord-

klaede, eller andet saadant.

4.

Naar Tinget til rette

Tid er sat, og de

til8taede vserende Barter

ere

§4:jrr. ESLov 2,48.

ere forherte, og efterat

tre gange er paaraabt, om
nogen videre vil gaa i

Kette, og ingen sig frem-

stiller, og Tingmsendene

med Fogden og Skriveren

skillis ad, da, naar Tinget

saaledis erbrut, settisdet

ej meere den Dag. Men
om Fogden for Bulder,

Tumult, eller Gevalt skyId,

maa staa op fra Eetten,

da, naar Tumulten er stil-

let, maaRetten og Tinget

igien holdis samme Dag;'

I lige maade, dersom Tin-

get formedelst Rettens be-

negtelse af Fogden, eller

Skriveren, Splittis, da maa
det igien saettis samme'

Dag; Dog ikke af den Fo-.

ged, eller Skriver, som for

Rettens benegtelse er be-

skylt ; Men der skal strax

af 0vrigheden, eller Her-

skabet, eller deris Fuld-

maegtige, andre dertil for-

ordnis.

VIII. Cap:
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Vm. Cap:

Om SkplYere yed

Retten.

maends, eller 0vrighedens

;

Men dem, som here til

Overretteme, med Rettens,

eller dens fomemste Be-

tientis , Segl. Notarius

Publicus Regius skal og

have een igiennemdragen ^

Protocol med Kongens

Cancellers Segl.

1. Art:

Alie, som ere bestilte i

Under- og Over-Ret-

ter at skrive, skulle oprig-

teligen handle i deris Be-

stilling, efter den Eed, som

de soret have.

2.

De skulle have een hver

sin Ting- eller Eaad-

stue-Bog, eller Protocol,

sampt alle Retten til-

horige Roger numere-

rede, igiennemdragne og

forseglede : Dem, som
here til Underretteme,

med Kongens Befalnings-

msends,

§ J: Frdg. I64.'> 9. Septbr.§7.

§ 2: Reces 1568 §11, Reces
t64,'i 2. 6. 24 og S,W.

De skulle i forskrevne

Boger, eller Proto-

coller, med Flid og Troe-

skab uden Betalning ind-

tegne alt hvis til Tinge

og for Retten forrefalder,

vgere sig Domme, Afsigter,

Tingsvidner 2, Pante- og

Skiode- Mageskifte- og

Gave-Breve,Maningsbreve,

og andre Rettens Forhand-

linger, efter den Orden,

som de ere fremlagte ; Og
maa de ikke skrive noget

til Tinge paa andet, eller

lost^, Papir, og siden

hiemme detreenskrive,Men

skulle det straxpaaTinget,

eller

' Saul. ANP; KTU: igienuemdraget
« Saul. AKNPU; T: Tingevinder
» Sfitd. AKNV; PT: l08

§ 3: Reces UWi 2. 6. 24 og 3,20.
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eller hvor Retten holdis,

i sainine Boger, eller Pro-

tocoller, indfore; Bladene

og Sideme skulle de og

fuldskrive, og ej lade no-

get Rum staa ledigt, som*

noget kunde tilsettis pa^.

End skulle de der for-

uden have een Bog,

hvorudi Grienpart af alle

deDomme, som udstsedis,

skal indskrivis; Item een

Bog, hvorudi alle Pante-

Mageskifte- Skiede- og

6ave-Breve,Maningsbreve,

og deslige, efterat de for

Betten ere Iseste, og baade

afDommeren ogSkriveren

paaskrevne, Ord fra Ord

skulle indf0ri8, og een hver

tilEfterretning deraf skrift-

lig givis, som haver for-

neden at vide, om det

Gods, som til Pant til-

bydis, mageskiftis, skio-

dis, eller givis, til andre

tilfom er pantsat, eller

afhaen-

afhsendet; Og naar nogen

sit Pantebrev, eller andre

saadanne Breve, som i for-

naevnte Bog ere indferte,

indloser, eller forandrer, da

skal hand pligtig vsere in-

den tredie Landsting, i det

seniste, dem til Landstin-

get med dens Haand, som

de lyde paa, og til dem
haver vaeret berettiget,

paaskrevne at fremskikke,

at det i Bogen af Skri-

veren kand vorde antegnet,

under hundrede Lod Solvs

Straf til Kongen, og der

foruden, om nogen Falsk-

hed derunder befindis at

vaere begangen, at lide,

som vedbor.

5.

Skrivere skulle iDomme-

ne alt det indfore, som

Hovedsagen angaar,og ikke

for nogen deris Fordeel

Brevene eller Documen-

teme kortere, eller vitlof-

tigere, forfatte, eller ander-

ledis

§ 4; Meces 1643 2. 15. 11. § 5: Frdg. 1649 9. Septbr.§7.
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ledis skrive, end som for-

svarligt kand vaere; De
skuUe Brevene klarligen

og vel fuldskrive, og hvis

de sig herimod forsee,

skulle de efter lovlig Pro-

ces straffis, efter som For-

seelsen er til ; Og dersom

nogen, af Dommerne, som
termed bor at liave ind-

seende, advaret, ikke retter

sig, eller forsetligviis imod

sin SkriverEed sig forgri-

ber, skal hand strax afset-

tis, og ikke meere Skri-

vers Bestilling betiene.

7.

Vegrer nogen Skriver

sig motvilligen i Ting-

og Raadstue-Bogen, eller

Protocollen, at indf0re no-

get forhort Vidnisbyrd,

eller andet, som bor med
Rette at indf0ris, hvorved

nogens Ret kunde Spildis,

da haver hand dermed for-

brut trediesindstyve Lod
Solv, og der foruden stande

den forurettede til rette

for hvis Skade hand der-

over lidt haver.

Dog skulle de ikke vaere

forpligtede i Domme-
ne meere end Meeningen at

indfore af hvis forsetter,

som i Retten ere laeste og

paaskrevne, paadetatslige

vitl0ftige forsetter Sagen

ikke formeget skulle for-

blomme, og Overdommer-

ne siden i dens rette For-

stand dis meere forvilde.

7. Veg.

Forfalsker nogen Skri-

ver, eller andre, Ting-

bogen, eller ProtocoUen,

eller giver falske Tings-

vidner ud, da straffis hand
derfor, som een Falskner,

paa sin ^re, Haand og

Boeslod.

p
9.

rholder hand no-

gen, enten Tings-

eller

§ 6: Heces W4S 2. 6\ 'j. § 8: Reces 1558 § IL
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ellerRaadstue-Vidne,Dom-

me, eller andre Breve, at

give beskrevne over fiorten

Dage i det laengste S efter-

at de ere forvservede, med
saa Skiel, at de for Retten

ere begaerte, og den halve

Betalning for Brevpenge,

med stemplet Papir dertil,

hos hannem ere indleve-

rede, da give hand for hver

Dag, de over Tiden for-

holdis, til den, som ophol-

dis, to Lod Solv.

10. .

Forholder nogen Lands-

tings- ellerOverrettis-

Skriver nogen sin Dom
over fomaevnte Tid, da

bode hand for hver Dag
fire Lod Solv; Men hvis

hand forsetligen opholder

nogen, og derved forhin-

drer, at hand ikke kand
faa Staevning til Kongens
hojeste Ret, da haver hand
forbrut sin Bestilling, og

skal oprette den Klagende

sin Skade.

11.

11.

Kongens hojeste Rettis

Domme skulle udle-

veris, efter som de vorde

afsagte, og maa ingensin

Dom tilstillis, for endalle

de, som for hannem have

Dom haendet, og dem be-

skrevne begaert , deris

Domme have bekommet.

12.

Ingen LandstingsSkri-

ver maa vaere Birke-

eller Herrets-Foged, eller

Skriver, ej heller Borge-

mester, Raadmand, Bye-

foged, eller Skriver i de

Kiobstaeder, som svare un-

der Landstinget, eller sig

uden sin Bestilling med
nogen Dom, Rettergang,

skriven, eller procureren,

befatte, i de Sager, som
til Landstinget siden kun-

de vorde indstaevnede.

IX. Cap:

• Saul. ANPTU; K: leengeste

§ 11: lUgens RD 1621 § 8i, /^
§ 12: Reces 1643 2. 6. 7.

^
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IX. Cap:

Hto der maa gaa i

Rette for sig selv, eller

for andre,

1. Art:

Lovfaelde og mindre

Msend maa gaa i Rette

og svare for sig selv, naar

de tiltalis.

3. -

Brejder nogen den, som

gaar i Rette paa de-

ris Vegne, saadant, da skal

hand derfor ^ give otte Lod

S0IV, halfdeelen til Dom-
meren, og halfdeelen til

den, som gaar i Rette.

Beskyldis og bevisis no-

gen i Rettergang at

vaere fordeeltfor aerligSag,

og strax retter for sig, da

maa det v^ere hannem til-

lat, og Rettergangen ej

derfor at spildis.

2.

End foraarsagis de at

lade tale paa nogen

Sag, da maa de ikke selv

til Tinge deris Sager udfo-

re ; Men 0vrigheden, eller

Husbonden, skal paa saa-

dannis Vegne lade tale,

eller forordne dennem een,

som skal udf0re deris Sag.

3. Brei-

§§ U2: Reces 1643 2, 6. 17.

End beskyldis fordeelt

Mand ^ ej for Retten,

men bans Vederpart lader

hannem Upaaanket gaa i

Rette imod sig, da kand

Vederparten ej, siden Dom
udi Sagen gangen er, for

den Aarsag skyld rygge,

eller igienkalde, Dommen.
6. In-

• Saul AKNPU; T: derfore
« Saal. KNTU; AP: mand

§ 3: Reces 1643 2. 6. /7.

§ 4: Reces 1643 2. 6. 22.
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6.

Ingen Qvindis Person

maa for Kongens hoje-

ste Ret gaa i Rette, med
mindre Sagen hendis, eller

hendis Mands, eller Bems,
iEre, eller Liv, angaar.

Borgemester og Raad

udi Ki0bstae!deme og

0vriglieden, eller Husbon-

den, paaLandet skal skaffe

dennem, som ikke maa,

eller kunde, gaa i Rette

for sig selv, saadanne Per-

soner til at forf0lge deris

Sager, som de kunde vaere

forvaret med.

8.

Procuratorer, som maa
og skuUe forfolge an-

dre Folkis Tretter, skal

vaere gode, oprigtige og

Uberygtede Maend.

9. I

IKiebstsederne skal de

vsere saa mange, som

Byens Lejlighed udkraever.

10.

Ingen maa sig dertil lade

bruge, uden de, som af

Borgemester og Raad der-

til forordnis, og af dennem

be-eedigis: At de i ingen

dennem beviste vrange og

TJretfserdige Sager ville

lade sig bruge : Ingen Uret-

vishederiRettergang, Vid-

ners foring, eller ander-

ledis, videndis drive : Ikke

med Kroglover, Udebli-

velser, Forhalninger, Uno-

dige eller sogte Skuds-

maal, uden billige Aar-

sager , Sagen opholde

:

Ingen vitloftige indviklede

Stsevninger, eller forsetter,

skrive og denned Aarsag

give, at Dommene vitlofti-

gere,end tilberligt er,skulle

for

§ 7: Reces 1643 3. 15 og 2. 6.

16. 1.

§8: Reces 1643 2. 6. 16. 1,

§ 9: Jfr. Kristiem ll.s Byret

§ 10.

§ 10: Reces 1643 2.6.16.1-4,

2. 6. 16. 2-3y 6.
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forfattis: Ikke ville hitze

Folk sammen, eller hindre

lovlige Forligelsemaal

:

Ikke ville de fattige, eller

andre, med Ubillig Lon ud-

sue : Endeligen, at de deris

Principalermed Flid, Troe-

skab og Oprigtighed ville

tiene. Om hvilte Stykker

og om deris Bed de af

Dommeren, i hver Sag

som tviflraadig er, skulle

erindris, og, om Domme-
ren det f0rii0den eragter,

paa ny for Retten giere

deris Eed : Saa og sserdelis

advaris, at de raade Folk

fra Skieldsord, Gluffer og

Gloser, og allermeest fra

serrerige Ord, naar^ren
ikke s0gis.

11.

Befindis nogen Procu-

rator herimod at

handle, da skal hand

strax af Borgemester og

Raad afsettis, og ej af

Dommeren tilstsedis for

nogen

§ i1: Reces 1643 2. 6. i6. 4.

nogen at gaa i Rette, og

der foruden straffis efter

Sagens Beskaffenhed.

12.

Dennem skal tilleggis

noget til L0n af

Borgemester og Raad, for

Stsevninger til Under- eller

Over-Retter at udkaste,

Supplicatzer og indiegger

at forfatte, Saa og for een

gandske Proces at drive,

efter dens Vitloftighed, og

Principalens Vilkor og For-

mue, hvorover de ingen

med een eller andenForre-

vendelsemaa betynge ; Men
naar de af 0vrigheden be-

falls, skulle de tiene de

fattige, vaere sig Enker,

Vanvittige og Vaergelese,

eller andre, uden Betal-

ning, og s0ge deris L0n
og Opretning i den Kost

ogTsering, som dennem af

Vederparten tild0mmis.

13. Over-

,f 12: Reces 1643 2. 6, 16. 6. og 5.
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13.

Overgaar nogen Procu-

rator den Fuldmagt

og Ordre, som hannem af

Principalen given er, Prin-

cipalen til Skade, da b0r

hand at stande hannem til

rette derfor.

14.

Ingen skal vsere forplig-

tet til at bruge Pro-

curatorer, som selv ved sin

Vgerge, Fraende, eller Tie-

nere, sin Trette vil udfore.

15.

Paa Landsbyeme maa
ingen Procuratorer

bragis ; Men een hver skal

der selv fere sin Sag ud,

eller bruge dertil een i

Herredet, eller Birket, Boe-

sat oprigtig Mand, eller

begaere af 0vrigheden,

eller Husbonden, een Per-

son, som hannem der-

udi kand tiene; Dog at

ingen andenstseds af-

sat,

sat, eller forviist Procu-

rator dertil antagis.

16.

Procuratorer, som op-

rigtigenSager, dennem

betroede ere, udfore, ogret-

sindige altidbefindis,skulle

ej derfor af 0vrigheden

leggis for had; Men lidis

og forfremmis til Under-

0vrigheds Bestillinger i

Byeme.

17.

Dersom Landsdommer-

ne, eller andre Over-

dommere i vigtige og tvifl-

raadige Sager for got ansee,

og til Sagens Oplysning

det nedigt befinde, bor

Principalen selv og andre

Interesserede atmode, naar

det dennem forreleggis, un-

der tyve Lod Solvs boder,

halfdeelen til Dommeren,

og halfdeelen til naeste

Hospital, med mindre de

lade svaere deris lovlig

Forfald.

18. Spil-

§H: Reces 1643 2. 6. 16. 7.

§15: Reces 164S 2.6.16. 10-11.

§ 16: Reces 164S 2. 6. 16. 13.

§17: Frdg. 1664 11. Jvli § 1.
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18.

Spilder nogen anden

Mands Sag med Ulov-

lig Beskyldning, da bor

hand at forfriske Veder-

parten Sagen igien, og be-

tale hannem bans bevislig

Omkostning.

X. Cap:

Om Forfald og

Skudsmaal.

Eller hand skal vaerge sin

Jord, om det er bans rette

Lavdag. Disse Forfald skal

den, som er, eller baver,

staevnet, dersom band for

nogen afdennem ikke kand

mode, lade svsere paa Tin-

get, med oprakte Fingre

efter Loven, med mindre

band er i Kongens erinde

udenRigetaffserdiget; End
er band i Riget, da give

under sin Haand, at band

i saadant Kongens Kald er

forskreven, at band derfor

ikke kand mode, eller

skikke sin Fuldmsegtig.

1. Art:

Lovlige Forfald i alle

Rettergange ere disse

:

Om nogen ligger paa sin

Sygeseng, saa at band

kand ikke komme: Eller

mand^ er i Kongens
Bestilling forbindret: El-

ler og om band er

kaldet til bojere Dom:
EUer

• Saul. AKNPU; T: Mand

§ 1: JLov 1,50, Frdg, 1590
U. Avg. § t

End sigtis nogen paa

Tinge, saa band selv

borer derpaa, forlivad Sag

det er, eller band tager ved

Gienmaele paa Tinge, da

maa bannem ingen Forfald

bielpe, at band jo enten

selv, eller bans Fuld-

maegtig, bor at mode og

svare.

XI. Cap:

§ 2: JLov 2,n0 og 1,50,
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XL Cap:

Om Hiemmel.

1. Art:

HYO som Hiemmel vil

vaere til Tinge, eller

i nogen Eettergang, paa

sine egne, eller sit Her-

sabs, vegne, og vil der-

med drage andre fra deris

Ret, da skal den, som saa

Wemler, strax personligen

stande i samme Staed, un-

der samme Forf0lgning,

og lide og undgielde hvis

Lovmaal udi samme Ret

kand paafolge, paa det at

ingen Mands rette Deele

skal spildis.

Ingen Hienmiel skal staa

for fulde, uden
den, der Vederhaeftig er,

eller

eller fuldmyndig af den,

der bor at svare dertil

med Rette.

3.

Ingen skal fremskikke sit

Hiemmelsbrev tilTinge,

uden hand sender det Bud
derhos, som fuldmyndig og

maegtig er strax at skuUe

gaa i Rette, som for^kre-

vet staar.

4.

Er det og, at nogen

Hiemmel fremkom-

mer, enten personlig, eller

med Hiemmelsbrev, aldelis

• nojagtig, som forskrevet

staar, da skuUe Dommerne
baade til Landsting, Bye-

ting, Birketing, Herrets-

ting, eller anden Ret, plig-

tige vaere at domme paa

efter Loven, uden aid

Undskyldning, eller op-

settelse, v^t^re sig hvo

det vaRre kunde, som en-

ten personlig, eller ved

Hiemmelsbrev, indtraeder i

Hiem-

§ I og 2: Reces lOfjS § V2 jjr.

Frdg, irj89 :W. Jyni (Nr.

511),

§ 3 : Reces 1558 § 12 Jr. Frdg.
1589 30. Juni,

§ 4: Frdg. 1589 30. Juni.
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Hiemmels Stsed, ingen Per-

sons Stand, eller Condition,

anseende, og lade begge

Parterne vederfaris den

samme Dom og Ret, som

de ellers ville, eller skulle,

giwre, og afsige imellem

Sagsogeren og den, som

Hiemmel fort haver, saa

at aldelis ingen sin Ret

og Sag for saadan Hiem-

mel liindvis, eller op-

lioldis.

XU. Cap:

Om Skikkelighed

for Retten.

1. Art:

HYO som kommer til

Tinge, eller for no-

gen Ret, eller Commis-

sion, vau'e sig Hovedmand,

eller

eller Fuldmsegtig, Vidner,

eller andre, skulle t«re Kon-

gens Ret, og med beskedne

Ord, skikkelige lader og

fagter, baade imod Doni-

meren og Vederparten, gaa

i Rette, og deris Sager

fremfore.

Hvo som paa Tinge,

eller for nogen Ret,

eller Commission
,

gier

Dommeren Ulyd med Raa-

ben, Buldren ^ Banken,

eller Banden, eller giver

sinVederpartnogle Skields-

ord, eller skielder een an-

den {3erlig Mand for een

Lognere, eller i andre maa-
der taler a^rlige Folk paa

deris .^]re og Lempe for

mm-; Og er Dommeren
Ulydig, og ikke vil give

Platz og Rum for Retten,

bode imod Dommeren tre

Lod Solv, og der foruden

tiltalis og straflis, soniFor-

seelsen er til.

a. Dog

• .Saul. ASPTU; K: |{uMfi«'u

.SS* 2: lieces 15o6 § 10; Frdy.

I^yO 14. Avy. (Nr. J,V6J

5^ -^
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3.

Dog maa ingen slippe

Hovedsagen, sombe-

p^t er at drivis, eg an-

(len Sag anfange, for Ord,

eller Gieming, som Par-

teme imellem kunde falde

i Eettergangen.

eller fra Eetten, eller have

forbrut tre Lod Solv, half-

deelen til naiste Hospital,

og haltdeelen til Domnie-

ren, og dog betale for hver

Ked hand soret haver, som

forskrevet staar.

Den, som uden Dom-
merens Tilladelse/

eller Befalning, sva^r, og

bniger Guds Navn forfsen-

geligen til Tinge, eller for

nogen Ret, skal give for

forste gang hand saaledis

svaer et half Qvintin Solv,

anden gang et Qvintin,

tredie gang et half Lod

S0IV, og saa dobbeltfrem

ad : De to Parter til najste

Hospital, og den tredie

til Donimeren, for hand

skal opkraeve dennem ; Og
skal hver, som saa svaer, stil-

leDommeren tilfreds, for

end hand gaar af Tinget,

I
eller

De, som gaa i Rette for

Kongens hojeste Ret,

skulle tilborligen og med
semmelig Respect deris

Sager forrebringe: Altid

deris Tale i Rettergangen

til Kongen, hvad heller

Hans Majestet selv er til-

sta^de, eller ikke, henvende,

og, imens de for Retten

staa, sig fra aid Skielden,

L0gten, Svseren ogBanden,

og desligeUskikkeligheder,

entholde, og, hvad heller

Dommen gaardennemmed,
eller imod, med lige Re-
spect fra Retten sig igien ^

begive.

G. Behn-

§ a: Frdy. 1^71^ 6'. Jan.

§ 4: Htces 155b § 10.

' Saul. Ah'NPU; T: sigiKiKH fra Kt-t-

ten

:> J: Frdy. WHi 2^. Juni jjr

Frdy. 7677 7. Maj (PX
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6.

Belindis nogen Procu-

rator, eller Fuldniseg-

tig, herimod at handle,

straffismedFi^ngsel. Des-

ligeste, dersom nogen af

Parterne selv, eller ITnder-

dommere, soni svare for

deris Domme, paa oven-

bemselte maade tabe den

Eespect de ere Eetten

pligtige, da straflis efter

Sagens Omstaendighed, og

deris Stands og Vilkors

Beskaffenhed.

Xm. Cap:

Om Yidner og

Tingsvidne.

1. Art:

Vidne er^ ej mindre

end' to Personer,

overeensstemmende, ogudi

een Ting.

2. In-

• tkud. NPTU; AK: ere

§ C: Frdg. WKi 21). Juni, jfr.

Frdg. 1677 7. Maj (/']).

§ t: JLov 2,94.

Ingen er pligtig til at

vidne andenstaeds, end

til sit Vsemeting, efter lov-

lig given Kald og Varsel.

3.

Vil nogen godvillig vid-

ne, uden given Kald

og Varsel, eller for anden

Ret, Omkostning dermed

at Spare, da maadethan-
nem tilstsedis.

Dersom nogle fomem-
me Folk, som ikke

pleje at S0ge Ting, Mands-
eller Qvindis-Personer, el-

ler de, som ligge paa deris

Sygeseng, eller have anden

lovlig Forfald, krsevis til

Vidne, da skuUe de Syge,

og de, som ikke skrive

kunde, hiemme ved Eed i

tvende lovfaste Maendspaa-

hor, aflegge deris vidne,

hvilket samme Maend til

Tinge med deris Eed skulle

frem-

§ ^' jfr- NLov 7,2, Kristieru

J/.s Landrel § 66 oy Byret

§ 21,
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fremfore; Men de andre

skulle deris Vidne skriftlig

med Eed bekrsefftet under

deris egne Hsender i Tide

for Eetten indskikke, hvil-

ket skal agtis baade i

Vserd og Straf, ligesom de

paa Tinge med oprakte

Fingre soret hafde.

5.

Ingen TJbekiente Perso-

ner skulle tilstaedis at

vidne, med mindre de giore

Eigtighed for sig, hvo de

ere, hvor de have deris

Ophold, og hvor de ere at

finde, hvilket og skal i

Tingbogen indforis. '

6.

EUers maa ingen paa

Tinge efter skriftlig

Saedel vidne, uden hand

det selv skrevet haver, og

det selv for Eetten oplaeser,

og med Eed bekrseffter.

7. Bli-

7.

Bliver nogen tilkra^vet

at vidne i nogen Sag,

og Dommeren legger han-

nem Eed for, sin Sandhed

i den Sag at vidne, da

bor hand at vidne ved sin

Eed, alt hvad hannem der-

om vitterligt er, og hvis

hand, enten af Dommeren,

eller af Parteme, bliver

tilspurt om til den Sags

Oplysning; EllerbedeSag-

sogeren og Kongen, hver

ti lod S0IV, med mindre

hand kand og vil svsere,

at hand veed intet deraf.

8.

Dommeren skal frem-

kalde dennem, som

Vidne skulle bsere, og de

skulle svsere med oprakte

Fingre, at de vilde sige

Sandhed, og intet deraf

dolge. Og skal Dom-
meren formane dennem,

hvad Straf der skal efter-

f0lge.

§ 6: jfr. Kristiern II.s Landret

§ 07.

§ 7: NLov 7,12.

§ 8: Reces 1558 § 16.

3*
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folge, dersom de vidne

Lwgn, sserdelis, naar Sagen

er af stor Vigtighed, og

angaar Folkis ^re, Liv og

Velfserd, skal de hver for

sig selv alleene indkaldis

og forli0ris, og for dennem

oplsesis den Forklaring paa

Eeden og Formaning, som

herefter bag i Loven ind-

foris, og bor paa alle

Tinge, og hvor Ret holdis,

paa een Tavle trygt^ at

ophengis.

9.

Befindis nogen at vidne

aabenbare Logn med
sin fri Villie og fulde For-

set, saa mand kand kiende,

at hand vant Logn, da

straflis hand paa sine to

Fingre, og hans Boeslod

vaere forfalden til hans

Husbond; Og skal Dom-
merenlade Skriveren skrive

paa de falske Vidner,

som fselte blive, og for-

skikke dem med deris Nav-

ne,

1 Sa(d. KPTU; AN: trykt

§ iJ: Reces 1658 § 16.

§ 10: Frdg, 1590 14.

(Nr, 439),

ne, som fa^lte ere, til een

hvers 0vrighed, at de lade

dennem forkynde til Her-

rets-Birke- ellerBye-Ting,

og exsecutionen skee.

10.

Hvo der kiober een an-

den til at vidne L0gn,

hand skal vsere mindre

Mand, og straflis paa sin

Boeslod, dog ikke paa sine

to Fingre.

11.

Findis der nogen Tid

Vidne imod Vidne, og

udi een sag, da skal

Dommeren grandgiveligen

granske og forfare alle de

Vidnisbyrdpaabaade sider,

og domme efter dem, som
retvise kand kiendis ; Men
de, som XJretfaerdige findis,

forfolgis derfor, som f0r er

m^elt.

H
12.

aver nogen vudnet^

til et Ting,

og

Avg.

1 Saal. AKPTU; N: vimdet

§11: Reces 1558 § 15.

§ 12:jfr. Frdg. 1654 ll.Juli§ 2.
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og andre Vidner derimod

til andet Ting skuUe f0ri8,

da skal den, som tilforn

vant, lovligenKald ogVar-
sel givis til at hore de

andris Vidne.

13.

End ere de andris Vidne

ej imod de forstis, da

er det ej fomeden, at de

forste dertil kaldis.

14.

Dersom nogen afPar-

teme skyder paa an-

dre Vidnisbyrd og Bevis-

ning, end hand da tilstaede

haver, datilstsedisdet han-

nem, dog ikke uden een

gang, og skal da nsevnis,

hvad Vidnisbyrd hand paa-

skyder.

15. ,

Bevisis det, at den, som

vidnerpaa een anden,

erhans aabenbarelJven, el-

ler Avindsmand, da b0r

bans Vidnisbyrd ej at an-

seis.

16.

§ 1S:jfr. Frdg. 1654 ll.Juli§2.

§14: Reces 1558 § 15.

§ 16: jfr. Kristiern II.s Land-

16.

yillige Vidner, saasom

:

Husbond, Hustrue,

Born, Tyende, Soskinde,

eller lige saa naer besvog-

rede, skuUe ej anseis, med
mindre ingen anden Vidne

kand havis, fomemmelig ^

i Drabs, Voids, eller des-

lige, Sager; Ti da skuUe

de vidne, som afveed.

17.

yillige Vidner skulle de

og lioldis for at vsere,

som selv i den Gierning

medvseret have, hvorom de

skulle vidne.

18.

yidner Barn, der under

sine femtenAar er,

da kand det Vidne hver-

ken reisis, eller faeldis.

19.

Intet Udsedisk Men-
niske, eller no-

gen

1 tkud. ANPTUi K: fornemmeligeu

ret § 67y Byret § 21 og Fragm.
4. 5, 7. 9. Dig, 22-5.

§18: Retsbrug (Udvalg 3,131).

§ 19: Reces 1558 § 18.
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gen andeii, som forvimden

er for nogen XJaerlig Sag,

Tyverj, Forrsederj, eller

Troldom, skal staa til tro-

ende i Vidnisbyrd, eller

i andre maader, i hvad de

yille sige og vidne paa

nogen.

20.

Den, som Ustadig be-

findisi sit Vidne, og

nu siger et, nu et andet,

og nu bejaer noget, nu fra-

gaar det igien, b0r ej at

staa til troende; Men straf-

fis som een L0gner, om
forsetlig Svig lios hanneni

findis.

21.

Hvo Vidne vil fore paa

hvis eenandensagt

haver, hand skal det giore

paa fersk Fod og til forste

Ting, som hand lovlig

Kald og Varsel til kand

give, efterat^ hand om
saadan Paasagn er Vi-

dendis vorden; Ellers

skulle

skulle Vidne paa eensMund

ikke gielde imod bans be-

negtelse.

22,]

End efter Aars forlob

maa ingen Vidne fo-

ris paa hvis nogen af an-

dens Mund hort haver.

23.

Beskikkelsis Vidner, om
hvis demsvaris, bor

til Tinge med Eed at be-

kraefftis, dersom de imod-

sigis, og kunde ej under-

kiendis, med mindre de

ved andre lovlige Vidner,

eller anden klar Bevisning,

igiendrivis.

24.

Intet Vidne maa i egen

Person stsevnis til

Landsting , eller anden

Overret, med mindre hand

til sit Vaemeting ej haver

villet vidne sin Sandhed,

eller hand beskyldis for sit

Vidne, at det er Usand-

faerdigt.

25. Dog

' fkud. AKNPT; U: efferat

§20: Retsbrug {Udvalg 4,12(0.

§ 22: jfr. L. 5 Codex 9-35?
§23: Retsbrug (UdvaJg 3,115).

§24: Reces 1643 2. 6. 23.
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25.

Dog hvis Landsdom-

mere, eller andre

Overretters Betiente det

nodigt befinde, besynder-

lig i ^re- og Livs-Sager,

at Vidner for dem i egen

Person skal forlieris, og

de lovligen stsevnis for

(ieris Vidner at forklare,

og at overvejis, og imod

andre at forheris, da b0r

de at mode, eller bode

Sags0geren og Herska-

bet, hver tj Lod Solv,

med mindre de lade

sv»re deris lovlig For-

fald.

26.

Ellers, naar Vidner « al-

leene for Processen

beskyldis, og ej deris

iEre og Fielding angaar,

som vudnet^ have, da

skulle de ej staevnis til

at mode.

27. Naar

' i^ul. AKNTU; P: viindet

§ 2.5: Reces 1643 J. 6, 23;
Frdg. 1664 11. Juli § 2.

§ 26: Frdg. 1654 11. Juli § 2.

27.

Naar enten afParteme,

efterat Dom udi Sa-

gen gangen er, kand finde

nogen bedre Sandheds Op-
lysning og Bevisning, end

som for Eetten haver vje-

ret, da skal hannem^ ej

formeenis det at giore,

saa fremt hand med sin

Eed hekrjeffter, at hand

om samme Bevisning til-

fom ikke haver vaeret vi-

dendis, eller den kunde

have bekommet, paa det

at hand samme Bevisning

for hojere Ret, naar Sa-

gen der indkommer, kand

fremfore; Men, naar paa

Sagen i Kongens hojeste

Eet kient er, da tilstaedis

ingen videre Proces.

28.

Tingsvidne er det, der

gode MsBnd, Ting-

horere, Tingmsend, eller

Stokkemaend, som paa

Tinge

« S<tul. AKSPU; T: ham

i^'
28: JLov\l,38 eg 1,37; 7?^-

ces 1558 § 14.
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Tinge vare, vidnede med
deris Eed, det de saa og

horte, og den, som det

paagielder, var selv til

Vedermaals Ting, eller

var lovligen kaldet dertil

;

Hvilket er saa sterekt,

at intet derimod kand

Sims.

29.

Vidner nogen Mand i

Tingsvidne, derfor-

deelt er, eller d0mt til

sine tre Mark, da fselder

hand ingen uden sigselv.

XIV. Cap:

Om Sigtelse og

Eed.

1. Art:

Den, som anden vil

sigte og saggive

for nogen Gierning, el-

ler

ler Ord, hand skal giore

det paa fersk Fod, saa

snart hand derom viden-

dis vorder.

2.

Ingen videre Eeder skal

til Tinge og i Retter-

gange tilladis, enten af

den, som sigter, ellef den,

som sigtis, end de, som
Loven og Retten fordrer

og tillader.

3.

Vidner, sommedEedaf-

lagte ere,maa ikke ved

VederpartensEed benegtis.

4.

Ingen maa giore nogen

Eed, forend det han-

nem af Dommeren tilstre-

dis, eller paaleggis.

5.

Dommeren skal ikke

Isetteligen nogen af

Parteme tilstsede Eed at

giore, eller nogen den paa-

legge, anseendis, at den,

der Sag giver, bor det

lovligen bevise.

6. Be-

^' 29: Reces 1558 § 17,

§ ^' jj''- Retsbrug (TJdvalg

4,12(1)

.

§ 2: Reces 164S 2. 6. 20.

§ S: jfr, Reces 1()43 2. 6. Ih.

§ 4: Reces 1643 2. 6. 20.

§ 5: Reces 1643 2. 6. 20 og
2. 3. 15.
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6.

Benegtelsis Eed maa af

Dommeren paaleggis,

naar hannem synis, at Sa-

gen det udkrsever, eller i

det ringeste efter Sagens

Tilstand saaledis, at, end-

dog det ikke nojagtigen

bevisis, der dog vis For-

moding er, at den Sigtede

er skyldig, og derfor efter

Lov og Eet b0r Sagen ved

sin egen Eed sig at fra-

legge, paa det at hand for

videre Tiltale sig kand be-

frie; Men Eed imod Eed
maa ingenlunde af Dom-
meren tilstaedis, meget

mindre paaleggis.

8.

Ingen skal find is til Lov,

som er tolv Ma^nds

Eed, for nogen Sag.

XV. Cap:

Om egen Bekiendelse.

1. Art:

Hvis nogen for Dom og

Eetvedgaardet, som

hand sigtis og beskyldis

for, da maa hand det ej

siden fragaa.

Vil den Sigtede ikke

giore benegtelsisEed,

naar det hannem af Dom-
meren , som forskrevit

staar, paaleggis, da maa
den Sigtende giore sin

Eed, og den Sigtede have

tabt Sagen.

8. In-

2.

Q^ider hand i Fiiengsel,

lO og er i anden Mands

Void og Tvang, og bekien-

der noget, som hand si-

den, naar hand kommer i

sin egen Erelse igien, be-

negter og fragaar, da bor

saa-

§ G: Iier.es t643 2. 6. 20.

§ 7: Jfr. L. 12 Codex 4-1?
§ S: jfr. Reces l')f)S § 20 jfr.

NLov S,2I.

§ 2: Retshriig (Udralg 3, ISO).
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saadan hans Bekiendelse

ej vsere hannem til hinder,

eller skade.

Q<0gis og tiltalis mand

lO for nogen Sag, og til-

byder sin Vederpart Pen-

ge, eller andet, ikke fordi

hand kiender sig skyldig,

men at hand for Trette

og Rettergang qyit kand

vsere, og Vederparten det

Tilbnd ej ^ vil annamme,
da kand det Tilbud ej

siden tiene til nogen Be-

visning, at hand er skyl-

dig, men Vederi)arten bor

anden lovlig Beviis i Sa-

gen imod hannem at fore.

XVI. Cap:

Om Sandemsnd.

1. Art:

SandemaBnd skulle

vaere otte lov-

faste

' S(Htf. AWPTV: A ej det 'J'ilbud

§ 1: JLov 2,1 oy 2.

faste Og boesatte Danne-

msend, og af Fogden til

Tinge udnaevnis, IHerret,

Birk, eller Bye, i tviflsom

Drabs Sager, og naar der

tvistis om Markeskiel ; Og
skulleSandemsendene uden

nogen videre Proces, naar

de ere opkraevede, tage^

Sagen for sig, som de ere

opkraevede til, og giore

deris alleryderste Flid til

at oplede Sandhed,

Det skal gaa omkring

imellem Herrets-

Birke- og Bye-Msendene

saaledis, at, imens der er

nogen, som ikke haver v*-
ret Sandemand tilfom, da

skulle de ikke n0dis der-

til, som for have vaeret.

6.

Findis nogen motvillig,

og vil ikke vaere,

enddog hand er '
'^^-den

Til-

• S(uil. A KIT; T: tajfoii
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Tilstand, at hand maa va^re

sin egen Vaerge, og ingen

lovligForfald haver, da bo-

de hand tredive Lod Solv,

som Fogden skal indkraeve ^

under sin Bestillings For-

tabelse; Og om den mot-

villige end udlegger for-

naevnte Beder, da er hand
dog ikke dermed befriet,

at, saa oflFte hand lovligen

udnaevnis til at vsere Sande-

mand, og vil ikke, hand
jo skal gielde s^mme B0-
der, indtil saa laenge at

hand ikke haver tredive

Lod S0IV8 Formue.

4.

ErBirk ikke saa stort,

at deraf kand havis

det fulde tal af lovfaste

Maend til Sandemaend, da

tagis de af Herredet, og

Sagen til Herrets'ting for-

felgis.

5.

Ingen maa vsere baade

Sandemand og V^idne

i een Sag.

6. Naar

6.

Naar Drab skeet er, og

der tviflis om Mand-

draberen, da skuUe Sande-

msend dertil afEftermaals-

manden opkraevispaa forste

Ting, efterat Gierningen er

skeet; Forsommer hand

det, da skal Husbonden,

paa hvis Grand Drabet

skeet er^, og den dra^bte

findis, det forste mueligt

er, Sandemaend opkraeve;

End forsommer Husbonden

det, da kommer det Kon-

gens Amptmand til at giore.

7.

Er Sagen klar med Vid-

nisbyrd og Bevisnin-*

ger, da b0r Dommeren der-

udi uden Sandemaends ud-

naevnelse at domme.

8.

Sandemapnd skulle til

det Herrets- Birke-

og Bye-Ting opkraevis og

svae-

' Saul. AKU; PT: indkra-ve,

§ 4: Birkeret 1623 § 8,

' Smd. KTU; A: er skeet

§ 8: JLov 2,11; Reces 157

G

§ 7 ; JLov 2,6.
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svijere, under hvilket Gier-

ningen skeet er, og den

drsebte er funden, indon

sex Uger, efterat de ere

opkrapvede.

9.

Q^keer Drab i skiellet

lO imellem Herret og

Birk, eller Bye, da opkr[)B-

vis Sandemoendene, half-

deelen i Birk, eller Bye,

og lialfdeelen i Herredet,

og samtlig svjere til Her-

retstinget.

10.

QJ andemsends Eed paa

lO Manddraberen er den-

ne : Bede sig saa Gud hiel-

pe, at de have giort deris

alleryderste Flid til at ud-

sp0rge Sandhed, og de ikke

troe, eller vide, andet, end

denMand jo er den dra^btis

rette Banemand ; Og, naar

de giore deris Eed, skulle

alle de forte Vidner va^re

tilstsede, efter lovligKald

og Varsel, at overhoris af

Dommeren.

11. Kand

11.

Kand Sandemsend in-

gen Oplysning inden

fornsevnte sex Uger be-

komme til at advise Bane-

manden, da er denne deris

Eed: Bede sig saa Gud
hielpe, at de have giort

deris alleryderste Flid til

at udvise hvem Drabsmand
er, og dog den ikke have

kunde fundet.

12.

Tvistis der om Marke-

skiel, som horer Her-

ret, Birk, eller Bye, til

alleene, da opkraevis Sande-

maend afdet Herret, Birk,

eller Bye, alleene, sum
Marken ligger udi: Men
trettis der om Markeskiel

paa de stseder, som Herret

og Birk, eller Bye, mod is,

da opkraevis den halve

deel af Sandemsendene i

Birket, eller Byen, ogde,ii

halve deel i Herredet;

End er det baade Marke-

skiel og Herretsskiel, der

mand

^ 9: Birkeret lG2:i § Iff. § I'J: Birkeret 1(;2S § 10,
JLov 2,21,
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mand tretter om, da skulle

fire af hvert Herret, der

niest ere boesidende, der-

om skille, og skulle lyse

til det Herretsting, som

den tiltalte svarer under.

13.

Naar Sandemsend have

udseet Markeskiel-

let, da skulle de det stable

med Stok, eller Steen, og

Kul og Flint derunder, og

siden svsere paadetStsed,

der som skillet ^ og tvistet

var, at de have giort Ret,

og lyse siden til Tinge.

Denne er Eeden : Bede sig

saa Gud hielpe, at de giore

det ej for Vild, og ej for

Fare, uden for det, at de

troe saa at vsere ret Marke-

skiel, og at de have saahort

af deris Fora^ldre og andre

gamle Folk.

14.

Sandema^nd maa ej

sva^re om Ejen-

dom, eller imod Lavhaefd,

eller

eller imod Sandemaend,

som tilfom soret have,

imens de ere ved fuld

Magt og Ufselte.

15.

Skille Sandemaend ad,

da skal det stande,

som de fleeste giorde ; Ere

de lige, da stande det, som

Formanden giorde med

dennem, somhannemfolge

;

Iligemaade om de svaere

alle et, uden saa er, at

deris Tog underkiendis af

Ridemaend, som derpaa

tagne vorde.

16.

OJandemand, der lovfjelt

lO ^r, faelder ingen i To-

get uden sig selv.

17.

Hver Sandemand, som

haver soret Uret

forsetligen, saa det aa-

benbare kiendis, skal

oprette den forurettede

bans bevislig Omkostning,

Kost

• Saul. PTU; AK: SkiUet

^ //;.- JLov 2y2l; SkLov§71.
# /4: Reces UV^S § 27 gr.

Haandf. 1559 §§ 2S,42;

Haandf. J64S §§ 2^, 42.

§ 15: JLov 1,52 og 2J ; Rece^

1558 § 24.
*

§ Id: Reces 155S § 17.

§ 17 : Reces 1558 § 27.
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Kost og Tsering, " og siden

have forbrut sin Boeslod

til sit Herskab.

A
18.

lie otte Sandemaend

skuUe have Kost og

Taering otte Lod Solv, soni

skal lige deelis imellemdem
alle. Den der Sandema?n-

dene opkrsevit haver, hvad

heller de sore med hannem,

eller imod, eller ikke med
alle, skal betale dennem

fornaevnte otte Lod Solv

paa Tinget, som de deris

Tog lyse paa, under nam
i bans Boe, iiden videre

Proces, eller Dom.

XVII. Cap:

Om Granskninger.

Naar nogen bekla-

ger sig forurettet

at va^re, paa Jord,

Eng,

§ IS: JLov 2/j.

Eng, Skov, Skifter, Gier-

der, Vandfald, Bygning,

Grsesning i Fsellet, eller

Auret, og alt andet saa-

dant, som ikke kand kien-

dis paa, for end Syn, eller

Besigtelse, skeer, da skal af

Dommeren Uvillige Dan-

nemsend opnsevnis, som
skulle komme paa Aastae-

deme, og der granske og

besigte, hvorledis det haver

sig dermed; Hvilket Syn

og Besigtelse de skulle til

na^ste Ting derefter frem-

fore 02: bekr.Tpffte.

XVIII. Oap:

Om Reebsmsnd.

1. Art:

Naar nogen Lodsejer

i nogen Bye finder

sig at vaere brostholden,

enten i Mark, Skov,

eller

<Jf /; ./Lor l/jO; Reres /.aviV^' ^>,V.
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eller Ejendom, da skal hand

det f0rst kaere paa Tinge,

at hand haver mindre, end

hannem bor, og begsere

jevnet med Reeb, og f0r

end der mselis Reeb paa

nogen Ejendom, da skal

Fogden forst naevne otte

TJvillige lovfaste Herrets-

eller Birke-Msend , som

skuUe paa een bestemt

Dag og Tid derefter kom-

me paa samme Ejendom,

som Reeb begseris paa, og

skal der granskis, om den,

derklager, haver slig Brest,

at derb0r at gangeReeb, el-

ler ej, og det skuUe de vidne

paa naeste Tingdag. Findis

der da slig Brest, at Reeb

skal gaa, da skal Fogden

og de otte Herrets- eller

Birke-Msend, som vare

udnaevnte til Synsmaend,

forst over alt giore deris

Flid at tilfreds stille den,

som br0stholden er, med

Lodning, eller udleg af

den, som meere haver, paa

det

det at alle Ejere ikke skulle

fange Skade af Reeb; Men
hvor ikke anderledis kand

forligis, end at Reeb skal

maelis, da hvor Fierding

tindis paa Marken, der skal

reebis efterFierding; Hvor

Boel, efter Boel; Hvor

Otting, efter Otting: Saa

skal ogvaere omTolvting,

Fierding, eller Qvarter

;

Og hvor saa findis at Gribe-

jord^ er, som tilfom ikke

haver vseret lagt, enten i

Boel, Fierding, Otting,

eller Mark Selvs Jord, som

er et Fund Bondeskyld,

den reebis efter gammel
Landgield og Skyld; Og
skal over alt reebis, saa

vel for Smorsskyld som

for Kornsskyld.

2.

Og,
naarReeb niielis paa

Marken,da skalReebs-

msendene vsere pligtige

under deris Faldsmaal at

kom-

' ScKil. U' ; U" : gribe Jord

§ 2: Reces 1558 § 28.

y
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komme paa Marken, den

Dag Fogden haver dennem

forrelagt*, saa tilig, som

Sol gaar op, og da be-

gynde deris Reebniug, og

skulle saa reebe^ til Sol

gaar neder, og forf0lge

saaledis deris Reebning^

uden Forhalning Dag fra

Dag, til de have reebet

Marken altsammen, paa

det ingen Bonde skal be-

sva3ris med XJnyttig for-

daervelig Kost og Tse-

rino-.

3.

Med Skovreebning for-

holdis iligemaade,

som med Markereebning.

ReebsmcJends Fald, der-

som deris Ulempe

jBndis, er tredive Lod

Solv.

XIX.

XIX. Cap:

Om Baand og

Faengsel.

1. Art:

Ingen maa bindis, med
mindre hand paa saa-

danne ferske Gierninger

gribis, som hand b0r at

lide for paa Liv, eller Lem-
mer, eller selv paa Tinge

vedgaar saadanne Giernin-

ger, eller med Tingsdoni

for saadanne Sager er for-

vunden. EUers skal een

hver, som i saa maade
for Ret ogTing beskyldis,

vaere sikker og fri, til

Tinge og fra, og tillat at

svare for sig ; Dog at hand
stiller Borgen for sig.

2. Gri-

' Saul. U'; U": Forielagt
« Saal. U'; U" : Reebe
» Saal. U' ; U" : Rebuing

§ S: Reces 155S § 29.

§ 4: Reces 1558 § 28.

.sS 1: JL. 2,95 og 2,91.
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2.

Gribis nogen om Natte-

tide i anden Mands
Huus, eller i hans Gaard,

med sande Tegn, at hand

villestiele, eller giore void,

da maa hand bindis.

Tager mand nogen og

binder, for hvad Sag

det vsere kand, og ej forer

hannem til Tinge, men
lader hannem fwr l0s, da

bede hand trediesindstyve

Led Solv.

Q{ Upper Misdieder ud, og

1^ vorder l0s af Baand

og Faengsel, da maa^
mand tage hannem, hvor

mand hannem finder.

Vil Husbonden, eller

0vrigheden,ej annam-

me Misdaederen afSagso-

geren, naar det af dennem

begse-

^iPris, og lade hannem
forvare, og Misda^deren

derover fra Bonden bort-

kommer og vorder lo8, da

er hand angerlos, som bant

hannem; Men Husbonden,

eller Ovrigheden, bi>r at

bode trediesindstyve Lod

Solv.

6.

Binder mand nogen med
Uret, bode tredie-

sindstyve Lod Solv.

7.

Findis nogen rasende,

eller galind, da maa,

hvem der vil, hannem bin-

de, og fore hannem til

Tinge, og tilbyde hans

Fraender hannem, og de ere

pligtige at forvare han-

nem, saa fremt de have

Middel dertil; Hvis ikke,

da bor 0vrigheden at sette

hannem i Forvaring.

N
8.

aar nogen antref-

fis paa anden

Mands

' Saul. ANPTU; Kfhg.: maa

§ 2: JLov 2,95.

§§ 8-4: JLov 2,91.

§ 5: NLov 3,7 og JLov 2,89,

§ 7: NLov 3,8.
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Mauds Gods, som med
Rette maa gribis, da bor

de, som hannem gribe og

bortfore ville, at give Jord-

drotten, eller bans Fuld-

maegtig, eller bans Bonde,

som boer paa Godset, om
Jorddrotten , eller bans

Fuldmaegtig, ikke er saa

naer tilstsede, det tilkien-

de, for end debannem af

Godset bortfore.

9.

End vil nogen dennem

derudj forhindre, og

hand derover undkommer,

da bor de at skaffe han-

nem tilstaede igien, og bo-

de deris trediesindstyve

Lod Solv, og der foruden

andre Boder efter Loven,

om de giore nogen Skade

;

Fange de selv derover Ska-

de, have Skaden for Hiem-

gield. ^

XX. 2 Cap:

Satit. U'i

U: 20.

V" : hiemgield.

XX. Cap:

Om pinlig Forher.

Ingen skal pinligen for-

boris, uden band til-

fom er domt tilDode for

nogen TJgieming, medmin-

dre det er in crimine Ma-
jestatis i bojeste Grad,

bvor Sagens Beskaffenhed

ikke lider, at den almin-

delig Lands Proces kand

folgis.

XXI. Cap:

Om Arrest og

Beslag.

1. Art:

Arrest skal giuris

ved Rettens Betien-

te og Kongens Foged,

eller,

Kap, XX.: Reces 1558 § W.
Kap. XXI. § 1: Birkeret 1623

§ IS.

Digitized byGoogle



137 Ferste Bo^. 21. Capitel. 138

eller, om de ikke ere til-

staede, ved tvende Danne-
msend.

2.

Negte Rettens Betiente

at giore Arrest, naar

den begseris, ^ paa nogens

Person, eller Gods, som
maa arresteris, da skuUe

de svare den Klagende til

hvis Skade hand derover

beviser sig at lide.

3.

Giore Rettens Betiente

Arrest paa nogens

Person, eller Gods, som
ej Arrest er undergiven,

da svare de selv dertil.

4.

Hvo som Arrest paa

nogens Person, eller

Gods, begserer, hand skal

give Rettens Betiente, som
Arresten begaeris af, nojag-

tig Porsikkring, eller stille

Borgen, at hand til Sagens

Uddrag skal blive tilstaede,

og at svare til al den Ulej-

lighed, som af Arresten

knn-

Sual. FT; AKSV: lieKft-iis

kunde foraarsagis, om den

Ulovlig belindis.

Ingen, som kommer i

Kongens aerinde til no-

gen staed, og det strax for

Rettens Betiente beviser,

maa paa sin Person arre-

steris.

6.

Ingen Udlaendiske imod

oprettede Fordrag, el-

ler Indlsendiske imod Kon-
gelig given Frihed, maa
med Arrest beleggis.

7.

Ingen, som kand og vil

strax stille nojagtig

Forsikkring, for hvis hand

sogis for, bor, enten paa

Person eller Gods, at arre-

steris.

8.

Er nogen Udenbyes-

Birks- eller Herrets-

Mand efter rigtig Haand-

skrift,Revers,ellerDom,vit-

terlig

§ 5: Birkeret 1623 § 13.

§ 8: Birkeret W23 §§ J3j Jo.
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terlig Gield, eller andet,

skyldig, som ej til rette

Termin er betalt, eller

efterkommet, da maa bans

Person, eller Gods, hvor

hand, eller det, antreftis,

i Bye, Birk, eller Herret,

aiTesteris.

9.

Befindis nogen Inden-

byes- Birks- eller

Herrets-Mand, som efter

forrige Artikel er noget

skyldig, og er Uvederhaef-

tig, at afhaende, eller for-

stikke, sit Gods til at be-

drage sine Creditorer, da

maa der Arrest paa bans

Gods, eller Person, leggis.

10.

Haver nogen vaeret i

Kongens, eller anden

Husbonds, Tieniste, eller

haft nogen anden Bestil-

ling, saa som: Kirkevser-

gerj, Fattigis Forstan-

derskab, Formynderskab,

Kiemnerj, eller noget an-

det, som hand skuUe giore

Eede

Rede og Rigtighed for, og

haver det ikke giort, og

hand ikke kand stille noj-

agtig Forsikkring for sig;

Eller forrehaver at flytte

bort, da maa baade bans

Person og Gods arresteris.

11.

Er nogen skyldig for

Husleje, naar Fardag

er ude, som hand bor at

flytte paa, da maa bans

Gods arresteris.

12.

End befindis hand at

forflytte sit Gods af

Huset, da maa der leggis

An-est paa bans Person.

13.

Haver nogen ligget i

Herberg og fortseret,

og vil drage ud af Huset,

forendhand betalerforHer-

berg og Fortaering, da maa
bans Gods i Huset arreste-

ris, og hvis det synis ikke

at

Digitized byGoogle
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at kunde tilstrekke, da

maa paa bans Person le^-

gis AiTost.

14.

Haver nogen anden

Mands Gods inde hos

sig, og samme Gods lov-

ligen bliver arresteret, da

maa den, som det i giem-

me haver, ikke lade det

ndkomme imod Arresten;

Lader hand det udkomme,

og den, som Arresten haver

ladet giore, vinder Sagen,

da b0r hand selv at be-

tale Godset, saavit Sag-

S0geren der af tildomt vor-

der, med mindre hand lov-

ligen beviser, at det med
Magt og imod bans Villie

er bortkommet.

15.

Befindis nogen Uveder-

bseftig at have be-

ganget noget, som Volds-

boder, eller deslige, paa-

fulge, da maa bans Person

arresteris.

16. Skiel-

16.

Skieldis nogen paa sin

.^]re, eller voldeligen

overfaldis af een anden,

da maa hand samme sin

Vederpart lade arrestere

til Sagens uddrag.

17.

Drager den Arresterede

af Arresten, eller for-

flytter det arresterede

Gods, og Arresten siden

lovlig kiendis, og Dommen
gaar hannem imod, da maa
bans Vederpart hannem for

Void forfolge, og hand Ixn*

med Hovedsagen og Om-
kostningen sine Voldsboder

at betale.

18.

Belindis nogen, som paa
sin Person maa arre-

steris, at vau*e Uveder-

bseftig, eller foragte Arre-

sten, da maa Eettens Be-

tiente, om det begjieris, tage

hannem i Forvaring paa

et a3rligt stanl til Sagens

uddrag.

19.

§ l'»: BiikerH I0'j:i § /.9.
.S^

17 : Hirkerel Kl'Mi § 14.
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19.

Naar AiTest er giort for

Gield, entenpaa Per-

son, eller Gods, da skal

den, som Arresten haver

ladet giere, strax have til-

stsede Haandskrifter, eller

Beviser, naar paaeskis, paa

det den Arresterede ikke

videre skal opholdis, end

som hand for sig rette vil

og kand.

20.

Retter den Arresterede

ikke strax for sig, da

skal den, som Arresten ha-

ver ladet giore, strax Ar-

resten forfolge, og giore

Sagen anhengig til na^ste

efterfolgende Ting, som
hand kand faa Sta^vning

til. Opholdis med For-

folgningen, og forna^vnte

Ting forbigaar, da er Ar-

resten dermed ophievet.

21.

Belindis Arresten Ulov-

lig, da skal den, som

Arresten haver ladet gio-

re.

re, oprette den Arresterede

hans Spot og Skade, saa-

som den af gode Maend

vurderet, og af Dommeren
kient bliver ; Og skal hand
i den Sag svare til den

Ret, hvor Arresten forfol-

gis, oni end skiont det ej

er hans Va?rneting.

22.

Med alle slags Forbud,

somgioris, entenved

Miiend, eller til Tinge, skal

forholdis, ligesom med Ar-

rest i alle maader.

XXII. Cap:

Om Maoiog.

1. Art:

Maning skal skee lovli-

gen og skriftligen ved

tvende Mamd, som skulle

skrive paa Maningsbrevet,

at den lovlig forkyndet

er.

.»• W: Birkeret 1623 § 13.

§ 'J(h Meces 1643 J. 6. JH.
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er, dersom hand ikke selv,

som manis, vil skrive der-

paa.

2.

NaarManingen forkyn-

det er, skal Sag-

segeren lade den Isese og

paaskrive, det ferste mue-

ligt er, til Landstinget, el-

ler Byetinget, i den Pro-

vincie, eller Bye, hvor

Maningen skeet er; Der-

naest skal hand tage Stsev-

ning over den Indmanede,

om hand ikke holder Ma-
iling, til den forste almin-

delig h0jeste Eet, med saa

skiel, at der er Fierding

Aars Tid imellem Manin-

gen og den h0Jeste Eettis

begyndelse. Hvis det ikke

skeer, da kand Sags0geren

ikke hruge Maningen til

Porhindring at giore, at

den Indmanede jo sit Gods

til andre maa pantsette,

eller afhsende.

3. In-

3.

Ingen kand i sin Sag

hruge andens Maning,

men den gielder alleene i

den Sag, som Maningen

er giort for.

XXm. Cap:

Om Borgen og

Porlafter.

1. Art:

Om nogen hliver sigtet

for nogen Sag, der

Liv, Lemmer, eller ^re,

angaar, eller nogen truer

een anden med Fejde,

Brand, eller i andre maa-

der, og vil ikke sette

Borgen, naar 0vrigheden

hannem det paalegger,

da maa den paagrihis

og

§ 2: Retsbntg (Udralg 4,346), § h Rece.^ 1558 § 45.

^
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og settis, indtil hand stil-

ler Borgen saaledis, at

bans Vederpart kand vsere

forsikkret.

Om nogen for Eetten

givisTyvsag, der selv

ejer Jord, Huus og Gaard,

da maa hand dermed selv

borge for sig. End om
Landboe, eller anden, som

hverken Jord, Huus, eller

Gaard, ejer, givis Tyvsag,

da skal band sette anden

vederbseftig Mand til Bor-

gen for sig; End kand band

ingen faa, der for banneni

borge vil, da maa Sag-

sogeren selv lade bannem

anbolde.

Faldsmaal, efter lovlig

Rettergang at betale, eller

borge for sig selv.

4.

Hvad som mand vorder

Borgen for, det skal

mand gielde, og ingen maa

sig af Borgen sige, for

end det er efterkommet,

som band er Borgen for.

End ganger mand i

Borgen for Tyv, eller

anden Ugierningsmand, da

skal band bannem antvorde

for Retten, og der sige sig

af med Borgen til den,

band tog liannem af, og

dermed vaere angerlos.

3.

Hvo som anboldispaa

fersk Eod for nogen

Voldsgieming, band skal,

enten strax sine Boder

nedsette, eller stille Bor-

gen for dem, og for sit

Falds-

End slipper band bort,

enten af Hsendelse,

eller med bans Raad,

som Borgen er, da bo-

de band, som Borgen

er, alle de Boder, der

band

§ 2: JLov 2,104.

§ :J- Birketet 1(i2:i § W.
§ 4: JLov 2,62.

§§ Oy 6: JLov 2,ill
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hand skyldig er, som hand
er Borden for, og derfor-

uden trediesindstyve Lod
Solv.

E
7.

nd vil hand flye, der

Borgen sette ^ da

skal hans Borgen til Sag-

S0geren, eller Ovriglieden,

hannem levere til For-

varing.

8.

Hvo som Borgen setter,

hand svarer ingen

Mand for de Gi^minger,

uden den alleene, som er

hans Borgen.

Q^
^vinder og mindre Aa-

ringer maa ej i saa-

danne Tilfelde horge for

nogen.

10.

Hustrue, som Husbond

haver, eller Son,

som er i Faellig med
sin

sin Fader, enddog hand

er kommen til Lavalder,

og M0e, i hvor gammel
hun er, maa ej heller

vjpre Forlover for Penge,

eller Borgen for noget.

11.

Enke, som selv haver

at gielde af, maa
Yxre Borgen og Forlover

for Penge og Gods.

12.

Ingen, som ikke er sine

fulde fem og tyve Aar,

skal va>re forpligtet, eller

tillat, at svare til noget

Forlofte, eller Ha^gtelse,

hand inden, eller uden,

Eiget giort haver.

13.

Ere saadanne mindre

Aaringer i Forlofte

med andre, som ere over

den Alder, da skuUe de

for de mindre Aaringer ikke

vsere forpligtede at betale,

med mindre de sig som

selv

' S4,fd. Ah'Pl'; X: satte; T: swtte

§§ 7, 6': JLoo 'J/j'4.

§§ 9-11: JLot 'J,05,
B 12-i:h Rpces U14S 2. IS. /.
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selv Skyldener for den

heele Sum, og een for alle

og alle for een, have for-

pligtet; Men den, somsig

med saadan Umyndig For-

lover haver ladet n0je,

tage Skade for Hiemgield

for hans Anpart, og agtis,

som hand saa vit ingen

Forlover haft hafde; Og
skuUe derimod ingen op-

taenkte Exceptioner, eller

Paafund, i nogen Eetter-

gang, eller Proces, vsere

kraftige, eller anseis. An-

ker nogen, eller ilde paa-

taler, saadanne mindre

Aaringers Forpligter, da

skal hand agtis lige ved

den, som sig medUlovlig

Contract behielper, og den

mindre Aaring, saavelsom

den, der med hannem i

L0fte er, vaere aldelis frj

for saadan Utilborlig Paa-

tale.

14.

re der fleere For-

lovere for een

Sum
E

Sum Penge, da staar det

i Creditorens Magt, efter

udgiven Brevs Lydelse at

S0ge, enten een for alle,

eller alle for een ; Og hvis

een af Forloverne maa be-

tale den heele Sum, da

maa hand S0ge hvem ham
lyster af sine Medforlovere

for den resterende Sum,

naar hand sin egen Part

afdraget haver; Dog hvis

nogen skade skuUe lidis

hos een af Medforloverne,

da bor den deelis imellem

de andre Medforlovere.

15.

Forlover haver Magt til

ats0ge Hovedmanden,

som hand er Forlover for,

for Gielden^ naar hand til

hannem lovligen sit For-

lofte opsagt haver, og

hand ikke betaler Credi-

toren; Dog kand hand ikke

vaere fri for sit Forlofte

til Creditoren, fer end

hand

§ 14 I Beg.: j/r. Retshi-vg (Ud-
valg 2,l4fiJ.

• Satd. U'; U" : glelden

§ 15: Betabrug(Udvalg4,t29/.,

Samling 1,370).
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hand hannem fornojet ha-

ver, og sit rorl0ftnings-

brev indfriet.

XXIV. Cap:

Offl B0der og Dommis

Exsecution, Nam, Ind-

fersel, og deslige.

1. Art:

Alie Aftingniuger for

Uvisse Sagefald i

Kiobstnederne, ogpaaKon-
gens Ampter, Communi-

tetets, Hospitalers, Skolers

og Kirkers Gods, skulle

skee til Tinge, og deris

Indtaegter med Tingsvid-

ner forklaris.

2.

De, som staa for Kegn-

"Skab S skulle ved

deris Eegnskaber og Ind-

taegter

• fsuil. Ah'NFV; T: Kegeuskab

tsegter legge Praestemis

Kundskaber, hvor mange
dem vitterligt er at have

sig med Lejermaal forseet,

og hvem for Bamefader

er udlagt, samt slutningen

af de Domme, hvor nogen

Sagefald, ellerConfiscation,

er falden ; Og skulle hver-

ken Borgemester og Raad,

eller Byfogden for nogen

deris Anpart, vaere sig

halve, tredie, eller tiende,

Penge, eller andet, noget

indebeholde, for end alle

Udgifterne med Betienter-

nis Lon ere fra den beele

Sum af Indtiegterne af-

dragne ; Saa skal ej heller

Kongen til Udgift foris,

hvis Bekostning paa Fan-

ger at underhulde, eller

at lade straflFe, gio-

ris; Men den skal be-

talis af den Skyldigis

Boe, eller af Sagsoge-

ren, saa fremt de Mid-

del have, hvorpaa rigtig

Tingsvidne skal tagis

;

Men

4*
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Men dersom hverken den

Skyldigis Boe kand til-

strekke, ej heller SagS0ge-

ren kand betale, da skal

den tagis af anden Uvisse

Sagefald, paa det Ret og

Eetfaerdighed kand have

sin gsenge.

3.

B0der skulle paa det

Stsed, som d0mt er,

udleggis og betalis.

Trediesindstyve Lod
Selvs B0der, og an-

dre deslige, naar b0dis

skal baade den forurettede

og Herskabet, deelis i

trende Parter; Den f0rste

tilkommer Sags0geren, den

anden den Skyldigis Hus-

bond, eller 0vrighed, den

tredie Kongen, eller den,

som over Retten Herlig-

heden haver.

6. Er

Er den Skyldige uden

Husbond og tieniste-

10S, da tager Kongen B0-

deme, som Husbond.

Dersom ingen Arvinger

findis effcer drsebt

Mand, som Mandebod ef-

terLovenb0r at opbaerge,

da borer den Kongen til.

Misdaeders Hovedlod,

som forbrydis, f0l-

ger bans Husbond, eller

Herskab, det vsere sig paa
hvis Stavn den og findis.

8.

Dersom den Foruret-

tede lader sin Sag
TJpaatalt, eller og, naar

hand Sagen rejst ha-

ver, enten lader den^
falde, eller forliger

sig med sin VeSerpart,

f0r end Dom gangen er,

da

' Saul. AKNPU; T: den lader

§ 7: Retshrug (Udvalg 3,161).

§ 8: NLov 3,19, jfr, ESLov
2,28,
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da b0r dog Kongen, eller

Husbonden, deris B0der,

i de Sager, som Beder

vedhenge. EUers b0dis ej

Kongens, ellerHusbondens,

Sag, f0r end den Foruret-

tede er skeet fyldist.

Barn, som er under sine

femten Aar, b0der

Skaden til den, som hand

forsetligen haver forbrut

sig imod, og ikke til Hus-

bonden, uden for Mand-

drab alleene.

10.

Boeslod, ellerHovedlod,
som forbrydis, for-

staais, naar Sags0geren

forst haver bekommet sin

Ret, og al anden vitterlig

Gield er udtagen.

11.

Ved B0der paa S0IV

forstaais saa mange

Penge i Mynt, som S0I-

vet

vet er vaerdt ; Haver mand
ikke Formae at bede med,

da strafBs paa Kroppen.

12.

Jord forbrydis ikke, men
falder Arvingerne til,

med mindre crimen Maje-

statis er begangen, eller

Forseelsen kiendis saa

grov, at den Skyldigis

Gods, baade r0rendis og

Ur0rendis, b0r Kongen at

vaere hiemfaldet.

13.

yorder nogen d0mt til

fuld, eller half, Man-

debod, eller til trediesinds-

tyve Lod S0IVS B0der,

vsere Ugild til at staa i

nogen Ret, og betiene den

Bestilling hand haver, ind-

til hand retter for sig;

Og hvis hand det ikke

gi0r inden sex Uger,

eller stiller n0jagtig Bor-

gen, da b0r hand at

miste

§ 9: JLov 2,50.

§ 10: NLov 3,11.

§ 11: Reces 1643 2. 5. 4.

§ 12: Addens Privil 1661 ^4.

Juni § 15f Kebstced.s Pri-

vil. s. D. § 11.

§ 13: Reces 1558 § 26.
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miste sin Fred, iiidtil han

letter for sig.

14.

Men er liannem Doni

overgangen paa rin-

gere B0der i serlig Sag,

eller hand er demt til

noget at betale, eller giore,

og hand ikke retter for

sig inden forrelagte Tid i

Dommen, da bode hand

tre Lod Solv, og vsere

Ugild til at staa i Rette ^

imod nogen, og at betiene

den Bestilling hand haver,

indtil hand retter for sig;

Og hvis hand ikke inden

sex Uger derefter endda

retter for sig, da maa
hans Vederpart lade han-

nem gribe og fsengsle,

indtil hand retter for sig.

15.

Men er der gaaen Dom
overhannem forRan,

eller anden Userlig Sag, og

hand er domt til at bede

sine

Smd. A KNPC; T/bg.: i Rette

sine tre Mark, da er hand

mindre Mand, indtil hand

af Kongen kan faa Oprejs-

ning ; Og hvis hand ikke in-

densexUgerefterDommens

Datumretterforsig, da b0r

hand at miste sin Fred,

indtil hand retter for sig.

16.

Er nogen domt til at

miste sin Fred, eller

at romme Kongens Riger

og Lande, og efter den

forrelagte Tid i Dommen
lader sig der finde, da bor

hand at gribis og straflis

paa hans Hals; Og hvo

som huser og haeler den

Fredlose, b0de til Kongen
for den forste Nat, hand
haver hannem i Huse, sex-

ten Lod Solv, for anden

Nat dobbelt, og saa frem-

delis, med mindre handved
sin egen hojeste Eed kand

benegte, at hand ikke viste,

athandvarFredlos. Fred-

los mand haver Dagsrum
og Nattefrist at romme.

17.

16: Reces 1558 § 24, Frcig.

f, Sk&ne 1284 § 6', JLov
2,27.
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17.

Naar nogen, som ikke

nyder AdeligFrihed,

er tildomt at betale, eller

lideNam, eller Indfersel i

sit Gods, i hvor det fin-

dis, og hand ikke retter

for sig inden femten Dage,

eller og trende Solemerker,

om entenhand, eller bans

Vederpart, er Giest, da

skal Fogden, eller bans

Fuldmsegtig i bans Forfald,

med tvende Maend, naar

det af Sags0geren begseris,

for den Skyldigis Boepael

eske Udlaeg efterDommen,

og bvis band ikke strax

retter for sig, og enten ikke

vil, ellerkand, gi0re Udlaeg,

som Sags0geren kand nejis

med, da skuUe de af de

beste Vare og Losore, som

i den Skyldigis Boe findis,

og om de ej kand til-

strekke, af bans Jorder

og Ejendom tilvnrdere

Sags0geren fyldist og

fuld

fuld vaprd for bvis hand af

Dommeren er tilfunden at

betale.

18.

De skulle saaledis tax-

ere og sette, bvis Los-

ore udleggis, som de agte

at forsvare, og Jordegodset

efter den Taxt, som af

Kongen sat er; Og skulle

de, naar de i Jordegods

indfore, drage til bver

Gaard Lejligbeden at for-

fare, at dens Vaerd dis

bedre efter Kongens Taxt

kand agtis, ogderefter ind-

foris. Om noget forrekom-

mer, som de ikke forstaa

sig paa at taxere, da maa
Fogden kalde andre dertil,

som have Forstand derpaa.

19.

Gior den Skyldige selv

Anvisning paa Jorde-

gods, paa det hand sit

L0S0re kand beholde, og

Sagsogeren denned er til-

freds, da maa det hannem
tilladis.

20. Hen-

§ 17: Reces 1643 2. 15, 7, lie-

ces 1,558 § 54, Rece^ lf!4'J

J. 15. 7.

§ IS: Reces 1643 2.15,6, Ri-

gens RD. 1621 § 45.

§ nh 'Riger.s RD. 1621 § 4^.
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20.

Hender det sig, at

tvende, eller fleere,

paa een Tid begsere af

Fogden at giere dem Nam,
eller Indfersel, da skal

Fogden f0rst vsere^ den

folgagtig, som aelst Nams,

eller Indforsels, Dom ha-

ver; Menforsommernogen

selv sin Eet, da maa den

bekomme Nam, eller Ind-

forsel, som lovligen sin

Sag forfolger.

21.

End have de lige gamle

Domme, og paa een

Tid S0ge Nam, eller Ind-

forsel, da have de lige

Eettighed, og om delnd-

fersel udj et Gods S0ge,

vaere derudj Lodtagne hver

efter sin Anpart, i hvo og

af dennem indf0ris, med
mindre nogen strax Ind-

forselen opsiger, og sig

paa ny i andet Gods vil

indf0re.

22. Men

• Saul. ANPTU; K: vsere f0r8t

§§ 20-21 : Bigens RD. 1621 §51.

22.

Men hender det sig, at

nogen haver Nams,

eller Indf0rsels, Dom over

sin Skyldener erlanget, og

formedelst Indstsevning til

hojere Eet kand ikke Ud-
Iseg for sin Fordring be-

komme, og een anden

imidlertid ogsaa Nams, el-

ler Indf0rsels, Dom over

samme Skyldener erlanger,

da skal der af den Skyl-

digis Boe saa meget af-

settis til den forste, som

Dom erlanget haver, og

den betimeligen for Eet-

tens Middel, som den an-

den Udlseg giore ville,

forkynde lader, som hand
kand billigen blive for-

nojet med for sin Fordring

og anvente Bekostning,

hvilket skal saa laenge i

Arrest forblive, indtil en-

delig Dom imellem han-

nem og bans Skyldener

afsagt vorder, og for end

det saaledis afsat vorder,

maa

§ 22 : jfr, Beces 164S 2. 15. G.

Digitized byGoogle



165 Ferste Bog. 24. Capitel. 166

maa den anden ej nogen

Udlseg bekomme.

23.

Ingen maa sig i Bondens

Korii, Hee, eller Foer,

enten i Laden, eller paa

Marken, lade indfere, ej

heller i Bondens forn0dne ^

Plovbsester, eller andet,

ii0dvendigt Plovredskab,

saa Isenge som Kaaber,

Tin, Boeskab, Fae, Qvseg,

Heste, Hopper, eller andet

tienligt, som i Boon findis,

kand tilstrekke; Og hvis

nogen Indfersel skeer, en-

ten i Utorsket Korn, Hoe,

eller Foer, da maa dog

Foeringen ej fra Bondens

Bolig bortf0ris, men den

skal paa Staedet fortaeris.

24.

Ej
heller maa nogen

I

tage Nam i Bondens

Boe, f0r end aflagt er al

bevislig Forstrekning, som
Bon-

' S<ud. ANTU; K: fom0dene ; P: for-

ti0den

§ 23: Frdg, 1657 15. Okthr.

§ 24 : Frdg. 1662 1. Maj,

Bonden giort er til bans

Avis Fort8ettelse, enten af

Husbonden, eller andre,

saa og Kongens Skatter

og den tilberlig Land-

gielde, som hand sin Hus-

bond pligtig er.

25.

Saa laBnge gode tienlige

Losore, gotKiobstsed-

gods, eller Jordegods, er

at bekomme, som Sagso-

geren med Billighed kand

vsere fornojet med, og for

Hovedstoelen, paalobende

Eente, og anvente billig

Bekostning, efter Brevenis

Formaelding, med dets Ud-
Iseg vaere Skadislos holden,

da skal Hovedgaardens

Taxt og Gaarden selv med
naest tilliggende Gods, som

til Gaardens Avlings Fort-

settelse Uforbigsengelig

fomoden eragtis, og een

hvers Boepsel forskaanis;

Og maa Sags0geren selv

navn-

^* 25: Frdg. 1668 IS. Jum.
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navngive hvis andetGods

hand til Udlaeg begserer,

og den Skyldige ingen

Ret have hannem at hen-

vise, hvor hannem selv

lyster; Ej heller maa de,

som Indforselen gi0re,

Sag80geren andenstaeds

imod hans Villie og Sam-
tykke indf0re ; Men hvis den

Skyldigis Boe, eller Jorde-

gods ej kand tilstrekke,

saa Sagsogeren deraf kand

naa skiellig og billig Be-

talning, som f0r er mselt,

da skal til dens Fyldist-

gi0relse Indf0rsel og Ud-
la^g skee, f0rst i det nse-

ste Gods, demspst i Hoved-

gaardens Taxt, og endelig

i Gaardens Bygning, eller

anden Boepsel, indtil Sag-

S0geren for sin Fordring

paa forskrevneMaade fuld-

kommelig vorder betalt.

O'

26.

staar det Sags0-

geren frit for

at

at lade sig indf0re i hvis

Gods, som af den Skyldige

afhaendet, eller pantsat,

er til andre, siden Sag-

S0geren hannem , enten

Maning, eller Staevning til

h0jeste Ret, lovligen ha-

ver ladet forkynde, eller

Arrest giort paa hans

Gods, eller Person, eller

Nams, eller Indf0rsels,

Dom over hannem for-

vservet. Men ellers skal

intet, som lovligen er af-

haendet tilfom, eller noget

lovligt Pant, ved hvad

Navn det og nsevnis kand,

ved saadan Udlseg, eller

Indf0rsel, prsejudiceris.

27.

Haver nogen taget an-

den i Fsellig med
sig, og haver ej Tinglyst

hvad hand indforte i Fael-

lig, og vorder enten af

dem, som i Faellig ere,

d0mt til at lide Nam,
eller Indforsel, da maa
der skee Nam og Indfor-

seP

:JJ 2<; i A/..- Frdy. ions l-'i, Jum.

' U: sel,

§ 27: JLov 2,71,
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sel i alt hvis der i FaeUig

findis, og maa den, som

Dom overgangen er, ikke

lyse alt sit Gods til den

anden, og giere sig selv

fattig, uden det var giort

til Tinge, for end hand

til Tinge blev S0gt.

28.

Findis den, som Nams
og Indforsels Dom

overgangen er, at have sit

Gods og Formue i et andet

Herret, Birk, eller Kiob-

stsed, og hand ej haver i

det Herret, Birck, eller

Kiobstsed, som Dommen
falden er, at fyldistgiore

Dommen og Sags0geren

med, da skal Fogden der

sammestseds i lige Maade

vsere forpligtet at giore

Exsecution, ligesom Sagen

sammestseds forfult var,

naar hand med den Dom,

som til den Skyldigis

Vserneting udstset er, be-

S0gis.

29. Der-

:.s^*
28-29: Reces looS § 64. jfr.

NLou 7,.V i iSl.

29.

Dersom den, dersegis

med Nam, eller Ind-

forsel, enten ved sig selv,

eller sine Folk, griber til

Verie, da bode hand og

hver af dem trediesinds-

tyve Lod Solv, om end

skiont de ingen Skade

giore; Giore de nogen

Skade, da bode de der-

foruden for Skaden ; Fan-

ger hand, eller de, Skade

derover, da have Skade for

Hiemgield.

30.

Sagsogeren kand oglade

sig indfore i det, som
den Skyldige arvet haver,

om end skiont een anden

dermed forleent er, og

det i Hsende haver : Saaog

i^ det, som den Skyldige

haver Anpart udj, hvad hel-

ler samme bans Anpart vi-

dis, eller ikke, dog alleene

saa vit, som den Skyl-

dige

• Saul. ANPTU; K: udj

i? 30 1. Led: RiqensRD.lG2l
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dige dertil er berettiget;

Og saa snart Sags0geren

kand faa at vide, hvorudj

den Skyldigis Anpart be-

staar, skal hand vaere for-

pligtet i den at lade sig

indf0re, med mindrehand

vil have Skade for Hiem-
gield, om hand det for-

S0mmer, og lader andre

derudi giere Indforsel, for

hvilke hand ellers var

prioriteret.

31.

Ingen kand i det, som
den Skyldige endnu

f0rst arve skal, lade sig

indfore.

32.

Befinder Sagsogeren sig

br0stholden med Los-

0ris Vurdering, da maa
hand krseve andre Vur-

deringsmaend derpaa til

anden Vurdering, dob-

belt saamange, som paa

f0rste

§ .?/.• Rtgetis RD. 1621 § 49.

f0rste Vurdering vaeret

have; Og hvis hand med
ingen af dennem kand, el-

ler vil, n0jis, da maa hand
paa Skyldenerens Skade

og Fordeel ved ofFentlig

Auction selge det udvur-

derede Gods'; Kand hand
saa ej deraf bekomme fyl-

dist, da bor af Skyldene-

rens Boe videreUdlaeg at

skee; End bliver der til

overs, dakommer det Skyl-

deneren til gode.

33.

S0gis nogens Boe med
Nam, eller Indf0rsel,

og Sags0geren af den Skyl-

digis Gods ej kand blive

betalt, dahaver Sags0geren

Magt til at lade hannem
sette i Forvaring, indtil

hand betaler, eller stiller

nojagtig Forsikkring for

Gielden.

N
34.

aar Udlaeg skeet

er efter Nams
og

§ 33: jfr. Riberret 1269 § 60.

§ 34 : Reces 1643 2. 15. 7.
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og Indf0rsels Dom, eller

paa Skifte, Opbiid, eller

andre Maader, og dertil

herende Dommis og Brevis

Summa ^ og andre Omstaen-

digheder ere i den Afsigt,

som derpaa giort vordex,

indforte, da skulle for-

naevnte Domme og Breve

n0jagtig paaskrivis og cas-

seris, saa vit de bor, og

sidenden, afhvisBoeUd-
Iseg giort er, tilstillis ; Dog
hvis nogen efter Lands Lov

og Skyldenerens Forskri-

velse ikke haver af TJdlseg-

get sin fulde Betalning,

da maa hand Brevene be-

holde ; Dog at derpaa bli-

ver afskrevet, hvis hand

derpaa bekommet haver,

og hvis hand videre med
Rette haver at fordre.

35.

VegrerFogden, som bor

at exseqvere Nams,

eller Indforsels, Dommen,
eller bans Fuldmaegtig,

at

' Saal. KNPU'; ATU" : Summa,

§ 35: Frdg. 1679 12..Turn §2.

at giore sit Embede der-

udi ; Eller hand med Msen-

dene gior noget imod dette,

som forskrevet staar, da

skulle de samtlige * stande

den Forurettede til Rette

derfor, og oprette hannem
al den Skade hand derover

lider, ogFogden derforuden

for Rettens Fornegtelse at

miste sin Bestilling.

36.

Er den Skyldige af Adel,

eller lige ved Adel pri-

vilegeret, da stsevnis Hiem-

tingsdommen til Landstin-

get, og dersom den der

bliver ved Magt kient, da

skulle Landsdommeme, en-

ten selv, om de vilde og

kunde, eller udmselde og

tilfinde tvende Ridemsend,

som Creditoren dertil kand

formaa, hvilke skulle vaere

pligtige til at efterkomme

Landsdommernis Tilfin-

delse, og tage Fogden med

' Saul. ANTU; KP: samtlig

§ 36: jfr. Reces 1643 2. 15. 7

jfr. RigensRD. 1621 §41.
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sig, og glare Sagsogeren

Udlaeg, efter den Maade,

som her ovenfor mselt

er om Fogden og tvende

Msend.

37.

D0er Sags0geren,imens

Sagen er i Proces,

da maa hans Arvinger

blive ved at udf^re den,

som den Afgangen slap.

Samme Eet er og om V.ierge

og ITmyndige.

38.

D0er den, som sogis,

for end Nam tagen,

eller indfort, er efter Un-

derrettens Dom, da svare

hans Arvinger ikke til For-

f0lgningen, f0r end derpaa

tagis strax Overrettens

Dom; Men hvis Dom for

Kongens h0jeste Eet er

gangen, da S0gis derefter

Exsecution uden videre

Proces.

39. End

.sS- .77; Rigeus JilK 1(>2 1 § -U
j/'r- § 47.

§ 3ii: Ei'gens RD. 1621 § fjj

)fr\ § 15.

39.

End ere ingen Arvin-

ger, da stande For-

f0lgningen for fulde ; Dog
dersom rette Arvinger in-

den Aar og Dag, efter

Arven falden er, komme,

og Arven vedgaa, da maa
de udl0se den, som indfort

er, naar de hannem efter

Indf0rselen fom0je og til

freds stille, og imidlertid

nyder hand Godset og dets

Indkomst for sin Rente.

40.

Ingen Nam, eller Ind-

f0rsel, maa skee i den

Afgangnis^ Boe, efter hvil-

ken Arv og Gield lovligen

er fragaaet.

41.

Naar nogen, som ikke

nyder Adelig Fri-

hed, er af Kongens hoje-

ste Ret tild0mt nogen

Gield at hetale, som ved

Nam, Vurdering og Ind-

forsel,

^ S9: Rigens RD. 1621 § 55.

§ 41: Frdg. 1679 12. Jvm § 1.
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fpirsel, bor at S0gis, da
skal hand saa snart, som
Sag80geren hannem Dom-
inen ankynder, efterkomme

Dommen, og rette for sig;

Hvis hand det ikke gi0r,

skal Herrets- Birke- eller

Bye - Foged , hvor den

Skyldige sig opholder,

eller haver sine Middeler

udj, vaere forpligtet, strax

hannem Dommen med
Kongens Segl under frem-

visis, uden Ophold, eller

uogen Forrevendning ^ at

giore- Sags0geren TJdlaeg

i den Skyldigis Boe, ef-

ter den Maade, som her

oven tilfom^ er maelt,

ferst for hvis h0jeste Ket-

tis Dom indholder, der-

naest for al den bevislig

Omkostning, som Sagso-

geren er ibragt, siden

hejeste Rettis Dom falden

er; Og dersom befindis,

at den Skyldige af Mot-

villighed haver giort Util-

berlig Ophold med h0je-

ste

ste Rettis Dom at efter-

komme, da b0r Fogden

ogsaa at giore Udlseg af

bans Boe for Kongens

Faldsmaal, som er syv og

tyve Lod Solv.

42.

Dersom den Skyldige er

af Adel, eller lige

ved Adel privilegeret, og

hand ikke strax retter for

sig, efterat h0jeste Rettis

Dom er hannem forkyndet,

og Sags0geren soger sin

Retaining i den Skyldigis

Middel og ^Formue, som

paa Landet findis, da skal

Landsdommerne paaforste

Landsting, somholdis, ef-

terat Sagsogeren haver

dennem hojeste Rettis Dom
fon'evist, uden nogen Sta?v-

ning over den Skyldige,

enten selv, om de ville

og kunde, eller udmaelde

hannem af Landstinget

Ridemsend, som skuUe

giore Sags0geren Udlseg i

den

' Stud. ANTU; K: Forrevediiing
* Svua. ANTU; K: gi0r "

* ikuil. ANTU; K: tilforne r
§ 42: Frdg. 1679 12.Jum§2,
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den Skyldigis Middel og

Formue, som paa Landet

tindis, efter den Maade,

som her oven tilforn^ er

maelt om Ridemaends og

Fogdemis Forretninger i

disse Sager; Men hvis

den Skyldige haver sine

Middeler i nogen Kiob-

stsed, og Sags0geren der-

udj vil S0ge sin Betalning,

da skal Rettens Betiente

sammestseds strax giore

Exsecution efter hejeste

RettisDom; Dog hvis no-

gen, som er skyldig, haver

sine Middeler i Kioben-

havn, da skal den Rettis

Betiente, hvorunder hand

svarer, strax og paa lige

Maade, som for er maelt,

befordre Sags0geren til

Exsecution.

43.

Hvis enten Fog-

den, Landsdom-

merne, eller Ridemaen-

dene, giere Sags0ge-

ren nogen Ophold her-

udj,

' Suul. ANTU; K: tilfonie

§ 43: Frdg. 1679 12. Juni§2,

udj, da skuUe de selv op-

rette Sagsogeren sin Skade,

og betale Kongen deris

Faldsmaal.

44.

Men er nogen afKon-

gens h0jeste Refc til-

d0mt at lide paa sin Per-

son til Faengsel, fordj hand

haver ikke^ holt Maning,

eller efter sin ^ris For-

skrivelse betalt sin Creditor

med redePenge, og hand

ikke strax retter for sig,

efterat Dommen hannem
forkyndet er, da skal hver

Staeds 0vrighed, Ampt-
maendene paa Landet, og

Byefogden i Ki0bstaederne,

vaere forpligtet til, strax

de med h0Jeste Rettis Dom
ans0gis af Sagsogeren, at

vaere hannem paa hans

egen Bekostning behielpe-

lig, at den Skyldige paa-

gribis, og Sags0geren til

Faengsel leveris paa efc

aerligt Staed at anholdis;

Og

« Saul. NTU; AK: ikke haver

§ U: Reces 1643 2. 15, 14
Frdg.l679l2,Jum§3,
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Og skal Amtmaendene

have den Myndighed i

deris Ampt, at, i hvem

de dertil bruge og for-

ordne ville i det Herret,

eller Birk, hvor den Skyl-

dige boer, eller sig ophol-

der, skuUe de med Her-

rets- og Birke-Fogden det

efterkomme, i hvis Tienere

de og ere, under fire Lod

Selvs Straf af hver, som

herudj TJlydig befindis, til

naeste Hospital. Den sam-

me Myndighed b0r og

Byefogden at have i Kiob-

staederne over gemeene

Folk, om Byen ikke haver

Byens Tienere, som liam

derudj kunde vaere behiel-

pelige; Og maa saa Sag-

segeren ^ hannem i et ser-

ligt Faengsel indsette paa

Sags0gerens egen Bekost-

ning, indtil hand retter for

sig; Og skal den, som paa

Faengslet^ varer, og den

Skyldige i sin Forvaring

tager, givis af Sags0geren

for

' Scud. KNTU; A: maa 8ag»0geren
* ^^oo;. KNTU; A: Fsengselet

§ 45: Frdg. 1679 l2,Juni §3
i SI.

for sin Umage at vare og

spise den Fangen hverUge

et half Lod Solv, og den

Fangen til sin TJnderhold-

ning et Lod Solv.

45.

Det samme er og at

forstaa, om nogen for

andre Sager kand vjt^re

domt til at paagribis, el-

ler lide Faengsel.

46.

Er nogen tildomt andet

at efterkomme, saa-

som Regnskab at giore,

Arv, Gods, eller andet fra

sig at legge, eller andet*

saadant, og hand det ikke

til forrelagte Tid efter-

kommer, da maa Sagso-

geren have Magt med

Staedets Ovrigheds Hielp

hannem at anholde, som

tilfom maeit er, og hand

betaler til Kongen sit

Faldsmaal.

47. Er

,^" 46: Frdg. 1679 12. Juni § 6.
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47.

Er og nogen tild0iiit at

stille Borgen, eller

borge tor sig selv, eller

SagS0geren ikke ved Nam,
eller Indf0rsel, kand naa

sin Betalning, da b0r den

Skyldige, enten at lide

paa sin Person med Fa3ng-

sel, eller stille saa n0jagtig

Caution, som Sags0geren

kand \ime forsikkret med.

48.

Dersom den Skyldige

undstikker sig, og

vil ikke lade sig tinde,

eller hand undkommer for

dem, som hannem anholde

•vilie, da skal der paa

trende Landsting naest ef-

ter bin anden lysis efter

bannem, og bvis band ikke

efter tredie Lysning strax

indstiller sig bos Sagsoge-

ren, da d0mmis band at

miste sin JEre, indtil band

fomejer Sags0geren, eller

sig i Fsengsel indstiller.

49. Gi0r

49.

Gior den Skyldige Mod-
vsern, naar mand

hannem vil anholde, da

haver hand dermed mist

sin Fred, som den, der sig

imod ^ Eetten opsetter

;

Fanger hand Skade der-

over, have Skade forHiem-

gield.

50.

Den, som er d0mt til

Voldsboder, eller an-

det saadant, og ikke ret-

ter for sig inden sex Uger

efter Dommens Datum,

hand far som fredl0s Mand,

og betaler til Kongen sit

Faldsmaal.

51.

Naar nogen for Trol-

dom, eller for Drab,

er d0mt fra sit Liv til

Hiemting, da skal dog

efter samme Dom in-

gen Exsecution skee, for

end den af Lands-

donmierne, eller Over-

retten

§ 46; Frdg. 1679 12.Jum §S
I SI.

§ 49: Frdg, 1679 12.Juni §3
i SI.

« Saal. AKNU; 7: mod

^s 60: Frdg. 1679 12.Juni§5.

§ 61: Reces 1576 § 8,
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retten, bliver ved Magt
kient; Og dersom den Be-

skylte, eller bans Slegt og

Venner, ikke vil staevne

Sagen til Landsting, eller

Overret, da staar det Sag-

S0geren frit for der ende-

lig Dom at tage.

52.

AHe Misdaedere, soin

blive d0mte, enten

fra Liv, eller ^re, skuUe,

efter endelig Dom falden

er, uden videre Forhal-

ning strax udstaa deris

Straf; Men dersom Kon-

gensBefalningsmand, eller

anden 0vriglied, eller og

Dommeren selv, for Sam-

vittighed, eller anden vig-

tig Aarsag ^ Skyld, kunde

have Betaenkende at lade

nogen henrette, da skuUe

de Kongen derom Ufor-

tevet S0ge, og sig siden

efter Kongens Svar og Vil-

lie forholde.

53. Sag.

' St4al, AKPTU; N: Aarsags

§ 62: Reces 1643 2, 1. 5.

§ 53: Reces 1558 § 13.

53.

8ags0geren, eller Hus-

bonden, skal tilbyde

den, som rettis skal, sex

Dage tilfom Prsesten, som
bannem i bans Siels Sa-

ligbeds Sag skal under-

vise, og bannem Sacra-

mentet meddeele, om band
det begaerer.

54.

Naar nogen Dom er

indstaevnet tilbjajere

Ret, og Staevningen for

dem, som Exsecution gi0re

skuUe, fi-emleggis, da b0r

der ingen Exsecution at

skee efter samme Dom,

for end derpaa bliver kient

af bojere Ret.

55.

8aerdelis skal ingen

Misdaedere, som be-

gaerer for Retten, naar

Dom

55 : jfr. Kristiern II.s Land-
ret§ 73, Reces 1576 §8.
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Dom over hannem faelt

er, eller samme Dag, at

indstsevne sin Sag til lioj-

ere Ket, i B0delens Haand

antvordis, for end Sagen

for li0jere Ret indkommer,

og der paa den bliver

kient. Understaar Dom-
meren og Vederparten sig

herimod at giore, da skulle

de vsere den samme Straf

nndergivne, som den Be-

skylte haver udstaaet, der-

som det befindis, at hand

or llskyldig straifet.

2.

For een Landstings, el-

ler Overrettis, StjBv-

ning givis fire Mark Dan-

ske, i hvor mangis Navne
i den indforis. Er den

over et Ark fuldskreven,

givis een Eix Daler, og

ikke meere, i hvor mange
Ark den og er paa, hvilke

Penge deelis i tvende

Deele, hvoraf Landsdom-

merne nyde den eene, og

Skriveren den anden.

XXV. (!ap:

Om Dom- og BreY-

Penge og Skriverkn.

3.

For Opskrifter paa

Kaldsa^deler, i Stsedet

for Opsettelser, til Birke-

og HeiTets-Ting givis sex

Skilling.

1. Art:

Kaldssedeler til Hiem-

tingene skrivis af

Sagsogeren selv.

2. For-

For Opskrift paa Lands-

tings St?evning givis

tyve Skilling.

5. For

.tJf.sS* :i-4: Frdg. IG4i) .9. SefUhr.

^^ /4, /^'.
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5.

ITlor et Tingsvidne til

J Birke- eller Herrets-

Ting forseglet og paa et

half Ark Papir fuldskrevet,

enten det angaar een, el-

ler fleere Personer, givis

otte Skilling, og paa et

heelt Ark tolv Skilling,

og paa to Ark fire og tyve

Skilling.

For et Skiode, Pante-

brev, eller andet In-

strument at laese, paa-

skrive, og udj Herrets-

eller Birke-Tings Boger

indfore, givis ligesom for

Tingsvidne efter dets Vit-

leftighed.

For een Herrets- eller

Birke-Tings Dom
paa et half Ark Pa-

pir, i hvor mange Per-

soner den og angaar,

givis

givis een Mark: Paa et

heelt Ark, eller to Ark,

fuldskrevet to Mark: Paa

tre Ark tre Mark; Paa

fire Ark fire Mark, hvor-

over ikke videre maa f(»r-

dris, eller hetalis, i hv«»r

mange Ark det er.

8.

Hvis acter paa Tinge,

eller Raadstue, la^-

sis og paaskrivis til at

indf0ris i Domme, derfor

givis intet i sa>r; Dog,

dersom nogen, som det

angaar, bega>rer Gienpart

deraf, hor hand (l(*t at

betale.

9.

Befindis nogen i sine

Stse-vninger og Eor-

setter Vitloftighed at soge,

paa det Sagen kand forvil-

dis, da skal hand give for

hver StaBvning og Forset,

over et Ark Papir stor, for

hver

5-7: Frdg. 1649 !). Septhr. §§ ,V-/y: Frdq. 1649 9. Sf>ptbr.
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hver Ark tolv Skilling,

og derforuden betale Dom-
men sserdelis, som sagt er.

10.

Herrets- ogBirke-Fog-

der skal have for

hver Dom de forsegle tyve

Skilling, og ikke meere, i

hvor stor den og er, og

for et Tingsvidne at for-

segle tj Skilling.

11.

For Nam og Vurdering,

som paa Lands-

byeme tagis, givis Fog-

den tyve Skilling, og

begge Vurderingsmaendene

sexten Skilling for deris

Umage.

12.

For et Skiode, eller

Pantebrev, Maning,

eller deslige, at laese

paa

paa Landstinget, paaskrive

og iLandstingsbogen ind-

fore, givis for hver Ark

Papir to Mark til Skri-

veren, og een Rix Daler

til samtlige Landsdom-

meme for Paaskrivelsen,

i hvor vitl0ftige end og

Brevene ere.

13.

For een Landstings, el-

ler Overrettis, Dom
paa sex Ark Papir, og

mindre, givis til Skriveren

ni Mark: Paa tolv Ark

tolv Mark: Paa fleere, i

hvor stor den og er, atten

Mark, hvorover ikke maa
fordris. Paa Pergament

givis tolv Mark, og meere,

om den er stor. For For-

seglingen givis een Rix

Daler til Dommeme i alt.

u
14.

di Kiobstaedeme til

Byeting, saa

vel

10-12: Frdg. 1649 9. Septbr.

^§ //, /2, f^.

§ 13 : Frdg. 1649 9. Septbr. § 17.

§ 14: JJr. Frdg. 1649 9. Se/itbr

§ 19.
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vel som til Raadstue, hvor

de ikke have Landstings

Eet, givis dobbelt saa

meget, som til Herrets-

eller Birke-Ting, for Dom-
og Brev-Penge og for Seg-

let.

15.

Ingen Skriver maa ud-

levere fra sig til Par-

teme noget Tingsvidne,

eller Dom, eller andet,

som af Dommeren bur at

forseglis, med mindre det

af Dommeren er beseglet.

16.

Naar nogen kommer til

Tinge med Kiebe-

Skiede- Pante- Mageskif-

te- Gave- eller Afkalds-

Breve, da skal hand ej

vaBre forpligtet til, den-

nem der paa ny at lade

opsette, eller Tingsvidne

derpaa tage ; Men Skrive-

ren skal dennem, som de

paa

paa Tinget fremkomme,

Isese og paaskrive, og i

de dertil forordnede Beger

indfere imod ovenbemaelte

Betalning.

17.

For een Staevning til

Kongens hojeste Ret

af Cancelliet skal givis to

Rix Daler i Cancelliet, og

tire Mark Danske til ('an-

cellie-Forvalterne.

18.

For Kongens hojeste

Rettis Dom paa tj

ArkPapir fuldskreven, og

derunder givis tolv Rix

Daler; Er den over tj

Ark og intil tyve Ark gi-

vis sexten Rix Daler; Men
er den over tyve Ark, gi-

vis tyve Rix Daler, og

ikke meere, i hvor mange

Ark den er paa.

19. Der-
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19.

Dersom Parterne, eller

andre, som det ved-

kommer, vil have Breve

beskreyne til noget Ting,

eller Ret, da skulle de

det begaere for Retten, og

strax levere til Skriveren

Penge til stemplet Papir,

som dertil skal brugis,

saa vel som den halve Re-

taining af Brevpengene;

Og naar dennem Breve,

eller Domme, fuldfserdige

tilstillis, skulle de betale

den anden halve Part.

EUers skal Skriveren ikke

vsere pligtig for nogen at

skrive videre, end hvis

udj Ting- og Raadstue-

Boger og ProtocoUer bor

at indforis.

20.

Parterne skulle deris

Breve og Documenter,

som de i Retten indle-

veret

veret have, inden een

Maanets Forlob efterDom-

mens Afsigelse aflfordre,

eller siden have Skade for

Hiemgield, om de for-

kommis, og Skriveren ikke

Isengere^ forpligtet vaere

nogen til hans Breve at

svare. Til hojeste Ret

skal Brevene inden to

Maaneders Forlob, efter

Retten er til Ende, affor-

dris.

21.

Befindis nogen Trette-

kier at fklde fra Sa-

gen, eller tabe den, naar

stor Omkostning denned

er foraarsaget, og lader

Brevene formedelst Om-
kostning Uindloste blive

liggende, da skal hand

forpligtet vsere, underNam
i hans Boe, Brevene og

derpaa gaaende Omkost-
ning at indl0se og betale.

22. Den

^ 19: Frdg.in4'J9.Spptl,r.i^2l.

' SduK AKVi NPT: lEenper
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22,

Den, sombegsererCom-

missarier, skal for-

noje dennem for deris

hafte Umage og Omkost-
ning, efter deris Stand, og
efter sine egne Vilkor.

23.

For et Skiftebrev paa
et Ark givis Skrive-

ren een half Eix'Daler,

paa to Ark fuldskrevne een

Kix Daler, paa tre Ark
halfanden Rix Daler, og
saa fremdelis; Siden givis

for hver Gienpart, som af

Skiftebrevet til de Inter-

esserede ^ udstaedis , for

hver Ark een EixOrt, og
maa Skriveren ikke meere
fordre for sin IJmage paa
Skiftet.

D
24.

e andre Eettens

Middeler, som

Skif-

Skifteme forvalte, n3^de for

deris Umage og Forseg-
ling tilsammen over alt

een Eix Daler af hundrede,
af den heele Boes visse

og beholden Formue, naar
al Gielden er iidgiort, ind-

til tj tiisinde Eix Daler
Boons beholden Formue,
saa at, i hvor stor Tor-
muen er derover, maa ikke

meere givis, end som af

tj tusinde Eix Daler. De-
ris Tienere tilsammen for

deris TJmage maa og givis

een half, heel, eller to Eix
Daler i det hojeste, som
Formuen kand vaere til.

Vurderingsmaendene givis

hvad billigt kand vaere, ef-

ter som deris Umage ha-

ver vaerettil, efter Skifte-

Forvalternis Sigelse; Fi-

lers maa der ingen Spis-

ning, eller Drikken, Boon
til Besva^ring, holdis

for Skifternis Forvaltere,

imidlertid Skifterne hol-

dis.

25. Alle

' Sttal. AKPU; NT: luteresserende

§ TJ: jfr. Reces 1643 3. 23,
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25.

Alie St8evninger,Tmgs-

vidner, Domme,
Skiftebreve , og deslige

Breve, som i dette Capitel

settis efter Arker, skuUe

vaere fuldskrevne paa Pa-

piret.

26.

For hvis, som af Skri-

verneskrivis efter Be-

gaering paa Pergament,

givis een tredie Deel

meere, end som paa Papir.

29.

Befindis nogen, som i

dette Capitel naevnt

er, enten at fordre, eller

at tage meere, end som
her forskrevet staar, da

skal hand give den, som
paaklager, dohbelt igien,

og derforuden afKongens

Fiscal tiltalis paa hans Be-

stilling.

27.

Det stemplet Papir, el-

ler Pergament, som

brugis til forskrevne Breve,

betalis i sser.

28.

Ingen Drikkepenge maa
enten. fordris, eller gi-

vis, til Skrivemis Tienere,

eller andris, som i dette

Capitel nsevnte ere.

29. Be-

XXVI. Cap:

Om Supplicationer.

1. Art:

AHe Kongens TJnder-

saatter, og andre,

som foraarsagis til Kongen
at supplicere om noget

dem anliggende , skuUe

f0rst Kongens Befalnings-

maend, eller dem, som paa

Kon-

§§ 2f;-27: Fnlg. 1G4i^ U. Septhr. ^' /.• Frdg, 1G66 15, Marts,

Reces JG4S 2. 16.

Digitized byGoogle



201 Forste Bog 26. Capitel. 2U2

Kongens vegne, Geistlig,

eller Verdslig, Ovrighed,

paa de Stseder have at sige,

hvor saadant forrefalder,

deris Ans0gning give til-

kiende; Hvilke selv strax

udenOpliold Supplicanter-

ne skuUe anhore, ogefter

udf0rlig og beste TJnder-

retning deris Erklsering un-

der deris Haand, uden no-

genForvegring, Skriverbn,

eller Betalning, paa Sup-

plicatzen lade antegne, og

oprigtigen og udf0rligen

forklare og berette Suppli-

cantens Sags ogBegaerings

egentlig og rette Beskafifen-

lied med udkraevede Om-
staendigheder, som ret og

forsvarligt eragtis kand.

Befindis siden og bevisis

samine Erklsering TJretteli-

gen og Vrangeligen at vsere

giort, da skal den, som den

paaskrevet og givet haver,

dertil svare, og have sin

Bestilling forbrut, eller

i andre strenge Maa-

der

der alvorligen straffis, soiu

den der haver givet Aar-

sag, at Kongens Haand og

Segl imod Kongens h0je

Respect er bleven mis-

brugt.

2.

Kiinde de Sager bi-

legge, og Supplican-

ten til Rette forhielpe, hos

dennem selv, stande det

dennem frit for, medmin-

dre det saadan Gierning

angaar, soili ved Forligelse

ikke bor at underslaisS

men Retten og lovlig Pro-

ces befalls, eller Kongen

forrebringis.

Hvis nogen ellers sig

over Kongens Befal-

ningsmaends, eller sin 0v-

righeds, Forhold kunde

have at besvaerge, det

maa uden saadan Paa-

skrift ved Supplicat-

zer andragis; Maa og

ingen

' Sdut. KTU; A VN: uuderalaais

§ 2: Reces J643 2. 1. 6*.

§ 3: Reces 1643 2. 1. 6, Frdy.

1666 15. Marts,

5*
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ingen for sin Supplicatz

oftertragtis, eller i Trette

indviklis; Men Sagen b0r

Koiigen at forredragis.

4.

Dog skal ingen liermed

v?ere fcillat een anden

cBrrorig, eller anden gvov,

Sag Ubevisligen at til-

legge, udeu hand vil lide

derfor ; Kand Supplicanten

ikke laese, eller skrive, og

fragaar saadan Ubevislig

Tillseg, da stande den til

rette derfor, som det haver

skrevet, med mindre hand

beviser sig intet at have

skrevet, uden det, som af

hannem haver v^eret be-

^•seret.

Anden Bog,

Ofli Migionen og (Jeistlig-

lieden.

I. c

Anden

Om Religionen.

Den Religion skal i

Kongens Riger og

Lande alleene tilstaedis,

som overeens kommer med
den Hellige Bibelske Skrift,

det Apostoliske, Nicseniske

og Athanasii Symbolis,

og den Uforandrede Aar

et tusind fem hun-

drede

,sV 4: Reces KWJ '2, 1. (I.
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drede og tredive overgiven

Augsburgiske Bekiendelse,

og Liifcheri liden Cate-

chismo.

U. Cap:

Hyo der maa Pfadi-

ke og til Prseste-Em-

bedet kaldis og indviis.

L. Art:

Een h^er Indlsendisk,

eller Udlaendisk, som
er til sinds at lade sig

bruge paa Prsedikestoelen,

om hand end skient er

Magister Pliilosophiae, skal

ferst tage af Professori-

bus Theologise i Kon-

gens TJniversitet een Atte-

station om sin Forfrem-

melse i Guds Ords

Kundskab ; Dernsest skal

hand

hand have af Theologis i

fomaevnte Universitet et

skriftligt Vidnisbyrd om
sine Gaver paa Praedike-

stoelen. Og naar hand saa-

ledis Literas Attestationis

og Dimissionis bekommet
haver, og derhos fort et

got stille Levnet, uden ny

Noder og anden Letfaerdig-

hed, maa hand, og ikke

ellers, tilstsedis at lade sig

hore paa Praedikestoelen,

og tage Kaldsbrev, hvor

hand lovligen kand blive

kaldet.

2.

Saa skal hand og have

et Utviflagtigt Vid-

nisbyrd fra XJniversitetet

om sin Laerdom, Levnet

og Omgaengelse, for end

hand .til Praeste-Embedet

indviis. Og hvis nogen

Studiosus, som haver sit

Testimonium Academicum

fra TJniversitetet bekom-

met, ikke strax der efter bli-

ver kaldet til nogetPraeste-

Embe-

^ /•• Reces 1643 1. 1. 3 og L § 2: Reces I(!43 I. /. /.
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Embede, da skal hand,

naar hand siden bliver

kaldet, og til Embedet skal

indviis, ogsaa fremvise for

Superintendenten TJtvifl-

agfcig ^ Bevis fra de Stseder,

som hand imidlertid haver

opholt sig paa, og i seer

fra Provsten og Prsesten,

i hvis Provstie og Meenig-

hed hand levet haver, at

hand haver levet skikke-

lig, end og i Klsededragt,

og sig paa Pr^dikestoelen

0vet; Og skal Provsten og

Praesten meddeele ham
saadan Bevis uden Betal-

ning.

3.

Men paa det den stu-

derende Ungdom de-

ris nodige Ovelser i Prae-

diken ikke skal betagis, da

skal i alle Gymnasiis og

storste Skoler forordnis, at

den, som sig i Prsediken vil

0ve, det in Gymnasiis for

Professoribus, og i Skoleme

for Eectore og bans Med-

tienere,

• isuil. AKNPU; T: Utvillagtige

§ S: Reces 1643 I. /. 4.

tienere, giorekunde, hvor

een hver da om sin Foil

med Fnigt kand advaris.

4.

Ingen maa staedis til no-

get Prsestekald, som
ikke er sine fulde fern og

tyve Aar.

5.

Ingen Student, som sig

med Lejermaal forseer,

maa efter forste Forseelse,

for end to • Aar ere for-

lobne, bevilgis enten Skole,

Dsegne- ellerPrseste-Kald,

at betiene ; Siden skal hand

pligtig vsere at f0re med
sig til Superintendenten

rigtig Vidnisbyrd om sit

Livs og Levnets Forhold

og Forbedring, og derhos

Kongens Bevilning, at han-

nem er tillat Kald at maa
betiene, saa fremt hand el-

lers til noget skal staedis

og forfremmis ^ hvilket

dog ikke b0r at skee i

det Sogn, som Forseelsen

er

' Haul. AKNPU; T: fremmis og stse-

dis

^ 4; B^ces 1643 1. 1, 20.

§ 5: Frdg. 1641 16. Maj § 1.
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er begangen; Men hvis

saadan Forseelse anden

gang begaais, da ber hand

aldrig nogen Prsedikestoel

at betiene.

HI. Cap:

Hvorledis PrsBster

skal kaldis.

1. Art:

Naar noget Kald ledigt

vorder, daskalProv-

sten strax sig der hen be-

give, og afPraedikestoelen

med Meenigheden giore

flittig Bon til Gud, at hand

Kirken med een god Praest

og Tiener vil forsyne.

D
til

erefter kalder den,

som Eettighed der-

haver , saadan een

Per-

/• Kirkeordinans 1539 Bl.

LXXXV og XLIV;
1607 2,9.

Person, som hand agter

beqvem atvsere, og lader

hannem h0re af Meenig-

heden, som hand er kaldet

til i Provstens Naervaerelse,

saa fremt Tiden og Stsedet

deti nogen Maade tilst^de.

Og hvis Meenigheden da

imod hannem noget haver

billigen at kunde sige,

enten paa hans Liv og

Levnet, eller paa hans Ga-
ver, maa de det ved Sup-

plication, eller Memorial,

paa beh0rige Stseder med
Superintendentens ogProv-

stens Paaskrift andrage,

og deris Bevislighed der-

paa tillige lade folge;

Og hvis befindis noget

Uskikkeligt hannem at

vsere^ overbevist, da bor

hand uden videre Proces

ej at nyde Kaldet, men
een anden dertil at kaldis

;

Men haver Meenigheden

imod samme Person intet

med Billighed at sige, da

skal hand begive sig til

Super-

• Sauf. AKNU; T: at vtero lianneni

§ 2 I SI.: Kirkeordinans /5'j9

BL XLIV; WO? 2,9.
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Superintendenten , som

hannem skal overhere, og

hvis hand hannem i Lser-

dom og Levnet Skikkelig

hefinder, da skal hand han-

nem til Praeste-Emhedet

uden Ophold indvie medde

forordnede Ceremonier.

Og
naar hand indviet

er, skal Superinten-

denten nied sit beseglet^

Brev forskikke hannem til

Provsten, og skal saa Prov-

sten omSondagen, eller den

n.ieste Hellig Dag derefter,

i Praediken tale hans Beste

for den gandske Meenig-

hed og Staedets Gvrighed,

eller Patron, og oplaese

Superintendentens Brev,

at hand er rettelig kaldet,

overhort og til Emhedet

ordineret, at v*re deris

Praediker i Ordet, med-

de ele dennem Christi Sa-

cramenter, og dennem i de-

ris Saligheds Sag hetiene.

4. Hvor

• Stud. AXPTU; K: iorseglet

<» -l: Kirkeordinans /J'7/V BL
XhVIIL

Hvor tvende , eller

trende, Sogner ere

annexerede, ogafKongens

Undersaatter een haver jus

Patronatus til det eene, og

een anden til det andet,

Hovedsogn, eller Annex,

da paa det Sognene kand

hlive tilsammen, som de

af Arrilds Tid vaeret have,

og Prsesten af dem samt-

lige^ kand have sin til-

horlig Underholdning, da

hor Patroni at skifte

imellem sig, at den eene

kalder Prsest til samtlige

Sogne'^ den eene gang,

og den anden den anden

gang, og saa holder det

altid, naar Prsest kaldis

skal; Dog hvis det eene

Sogn, enten Hovedsogn,

eller Annex, skuUe befin-

dis dobbelt saa got af Ind-

komst som det andefc, da

skal Patronus dertil have

Magt at kalde to gange

til Sognene, imod den,

som

• .^/«/. AKNU; T: samtliff
•« Soul. AKTU': Xr" : Sopner
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som er Patronus til det

ringere Sogn, med mindre

Patroni imellem sig selv,

enten tilfom anderledis ere

foreenede, eller herefter

foreenis tunde. I lige

maade haver Kongen be-

vilget, at der maa holdis

med de Sogne, som Kon-

gen haver sig forbeholdne,

enten de ere Hovedsogne,

eller Annexer.

5.

Forsommer nogen af

KongensTJndersaatter,

som Eettigheden haver,

at kalde inden'sex Ugers

lidgang, efter Kaldet ^ er

ledigt vorden, da haver

hand sin Rettighed den

gang forhrut ; Men befmdis

den Person, som i rette

Tid kaldet er, ikke skik-

kelig, tienlig, eller dygfcig

til saadant hojt Embede

at betiene, naar hand af

Superintendenten overho-

ris, og Superintendenteh

(lerom sin skriftlig Erklse-

ring

ring fiemskikker. da bor

om saadant tilforn udgivet

Kaldsbrev ikke videre Pro-

ces at drivis; Men den,

som Rettigheden haver,

fri stande til n} t Kald at

traede.

End bender det sig, at

enten eon Capellan

kaldis til at vorde Sogne-

praest, eller een Sogne-

pra^st anden Stands fra

bliver kaldet til at va^re

Sogneprsest i et andet

Stigt, eller paa et andet

St^ed, da skal hand og

forst forskrivis til Super-

intendenten, og sig for

hannem angive, for end

hand af Provsten indsettis

i samme Embede.

Ingen, somnogetPrseste-

kald begserer, maa der-

for nogen Gave byde, eller

give ; Dog maa hand give

Skri-

' Snaf. U' ; U" : kaldet

ij:
5: Reces 164-3 1. /. 20. § G: Reces 1643 /. /. 20.

§ 7 : Reces 1043 I. 1.20, Kirke-

ordinans J539 Bl. XL VJ.
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Skriveme, som Kaldsbre-

vet og Confirmatzen skrive,

noget for deris XJmage,

hver et Lod Solv, eller to

i det hojeste.

8.

Befindis nogen, enten

ved sig selv, eller

andre, Gave at have bu-

det, eller givet, for Kald,

miste ikke alleeniste det

Kald, men end og aldrig

tilstsedis til noget andet

derefter, og den, som Gave
for Kald haver annammet,

give ikke alleeniste dob-

belt igien til naeste Hospi-

tal, men og miste sit Em-
bede, omhand haver noget;
Men haver hand selv jus

Patronatus til Kaldet, da

l)0r hand at miste sit jus

;

Og skal den Person, som
til Prseste-Embedet skal

indviis, vaere forpligtet at

giore sin hojeste ^ed for

Superintendenten, at hand

hverken selv, eller ved

andre

^ S: lieces ICM L L 20.

andre haver budet, givet,

eller lovet, nogen Gave
for at bekomme Kaldet.

Befindis og nogen paa an-

den XJlovlig maade, enten

at have udgivet Kaldsbrev,

eller Kaldsbrev annammet,
da bor den, der kaldet

haver, at miste sit jus, og

den, der kaldet er, at

miste aldelis Kaldet.

9.

Ingen maa til Praeste-

Embedet indviis, uden

hand til noget vist Kald

ogEmbede' er kaldet; Og
ellers skuUe alle, som kal-

dis til noget Kald, i hvem
og jus Patronatus til Kal-

det haver, for end de til

Embedet indviis, indskikke

i Kongens Cancellie deris

skriftlig Troskabs Eed.

10.

Een hver, som til Prae-

ste-Embedet indviis,

skal give til det Konge-

lig

§ 9: Kirkeordinans 1607 2,9,

§ JO: Kgl. Missive 16IS 10.

Dechr.
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lig Universitet i Ki0beii-

havn to Lod Solv, som af

Superintendenten skal ind-

krsevis, ogtilRectoremUni-

versitatis aarligen frem-

skikkis.

(let iniiiste liave to Pra»-

dikere; Men livor der er

stor Meenighed i een Bye

og ikkun et Sogn, der maa
de have fleere.

IV. Cap:

Om PraBsternis Em-

bede med Tienisten i

Kirken og Praediken.

1. Art:

Ingen Praest skal have

fleere Kirker, end hand

til Gavns med Prsediken,

Sacramenternis Uddeelel-

se, Ungdommens Undervis-

ning i B0rael8erdommen,

og de Sygis Besogelse, vel

kand forrestaa.

H
2.

vert Sogn i Kiob-

stsedeme skal i

det

3.

Sognepraesten praediker

selv til H0Jmesse, og

Medtieneren til Fropra*-

diken og Aftensang, saa

som paa et hvert Sta^l

hidindtil brugeligt vaerot

haver.

Pra?sterne skulle for-

rette Guds Tieniste

i Kirken mod Laesning,

Sang, Bon, Praediken og

Sacramenternis TJddeelel-

se, paa den maade og med
de Ceremonier, som i Vor

Frue Kirke i Kongens

Residentz Stad Kioben-

havn holdis og brugis efter

det forordnede Ritual.

5. Prse-

^ 1: Kirkeordinans 1530 Bl.

XLVIII.
§ 2: Kirkeordinans 15:)9 BL

LXVIIl.

§ 3: Kirkeordinans 1539 Bl.

XXX.
§ 4: KgL Missive 1568 13.

Jan. jfr. Ribe Stifts Er-

kluering 1661.
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Praesterne skulle for-

rette Guds tieniste

i Kirken paa efterskrevne

Tider oni Aaret. 1. Paa

alle Bondage. 2. Paa ef-

terfolgende Helligdage

:

Tre Christi Hoved-Hoj-

tider, liver i tre samfselde

Dage, Jiiel, Paaske og

Pintze. Ny Aars, eller

Christi Omskaerelsis, Dag.

Hellig Tre Kongers, eller

Christi Aabenbarelsis, Dag.

Mariae Reenselsis Dag.

Den ellevte Dag i Fehru-

arii Maanet. Mariae Bebu-

delsisDag,hvilken skalhol-

dis paa Palme-L0verdag,

dersom den indfalder paa

Palme-Sondag, eller deref-

ter. Christi Himmelfarts

Dag. St Hans Baptistao

Dag. Mariae Besogelsis

Dag. St. Mikkels Dag:

Alle Helgens Dag. Item,

Skaertorsdag og Langfre-

dag. 3. Paa ordinarie

Bede-

Bededage, som i Ki0b-

staedeme skulle holdis hver

Fredag af hver Sogneprsest

i sit Sogn, det heele Aar

igiennem, menpaaLands-

byerne paa den forste

S0gne Onsdag, eller Tors-

dag paa de Staeder, hvor

det er saa anordnet, i hver

Maanet i Hovedsognet, og

den anden i Annexen, og

skal Tienisten begyndis

det tiligste mueligt er,

saa den .kand vsere endet,

f0r end noget Ting hol-

dis. 4. Paa alle 0ns-

dagene, eller Torsdagene,

hvor det saaledis er an-

ordnet, i Paste, indtil

Dimmel TJge, paa Lands-

byerne. 5. Paa de Tider

i Kiobstaederne, som hid-

indtil brugeligt vaeret ha-

ver. Paa den forste Dag
i hver af de tre store H0J-

tider skal paa Landsbyerne

i Hovedsognet ogsaa pr;v-

dikis om Eftermiddagen.

oiler Aftensang.

6. Pra^-

§ 1-2: Kirkeordinans Ifjfiit

Bl. XXXIV-VJ.
§ r, .7; Ueces IdVi I. I. .V-V.
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Prsesterne skuUe i deris

Pr?edikener forklare

de forordnede Texter, og

dennem henfore til Troens

Lserdom og christelige

Skikke og Sseder, og ret-

teligen Isere Loven og

Evangelium efter Guds

aaben)3arede Ord, og den

Hellige Kirkis Synibola,

og den Uforandrede Augs-

burgiske Bekiendelse, og

baade i Kirken saavelsom

andenstseds, i serlige For-

samlinger, i Omgsengelse

og Bes0gelser, formane

deris Tilhorere at frygte

Gud og sere Kongen, og

i deris Liv og Levnet lade

see Troens Frugter; Og
saerdelis saa lempe deris

Prsedikener, efter som Til-

boreiTiis Forliold meest

udkraever.

De skulle i deris

Prsedikener og

For-

Forklaringer ej fremf^re

noget, som er morkt og

vanskeligt at forstaa: Ej

heller bevise deris Visdoni

og Skarpsindighed paa (let

hellige St;ed, men altin^

giore til Christi Meenig-

heds Opbyggelse.

De skulle ej heller sige

hvad dennem selv

lyster; Men hvad der bo-

rer til Sagen skulle de

paaminde med klare og

velforstandige Ord.

De skulle holde sig fra

allehaande Rkiendeu

og Forhaanelse, saa at de

ingen rore vedNavu: Al-

leeniste skulle de strafte

Synden i Almindelighed, og

saadant, som de have hort

og vide forvist. Hvad de ej

have sandfaerdeligen hort

tale om, det skulle de tie,

og i Saerdelished skulle

de

§ 6: Reces 1643 1. /. G og

/. 2, 6.

§ 7: Kirkeordwans If^St) BK
XXX,

§ S: Kirkeordinans 15Si) Bl.

XXIX.
§ i): Kirkpordinauti t'j'if/ BL

XXIX.
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de vare sig, at de iiitet

af deris privat Affecter,

eller Had, paa det Hellige

Staed tale ogfremfore, og

saaledis sig selv hsevne.

10.

De skulle ikke heller

hadskeligenlade ilde

paa andre, som have an-

den Trees Bekiendelse

;

Men naarfornoden gioris,

og inand frygter for For-

argelse, eller Forferelse,

skulle de med Beskeden-

hed Meenigheden derom

advare og formane.
]

11.

De skulle ej gi0re de-

ris Prsedikener alt

for vitloftige, og ej dem
over een Time forlsenge

den gemeene Mand til

Kiedsommelighed og dis

mindre Opbyggelse, som
alt for meget paa een

gang ikke fatte og be-

holde kand.

12. De

§ 10: Kirkeordinam jr)3if Bl.

XXIX.
§ 11: Kirkeordirans 153U Bl.

XXIX, Reces 1643 1. 1. 6.

12.

De skulle altid slutte

deris Praedikener

med Bonner til Gud, for

Guds Ords frj Fremgang,

for Kongen og det Konge-
lig Arve-Huus, for 0vrig-

hed og for den alminde-

lig Nodtorft.

13.

De skulle tvende gauge

om Aaret, Palme-
Sondag og fierde Sondag
i Advent, oplsese efter

Prsediken i eenhverMee-
nighed de Kongelige Love
om dem, som sig fra Na-
derens ^ Sacramento skulle

entholde, om Svaeren, om
Hellighrode, og om Borne-

tugt.

14.

Prsesterne paa Landsby-

erne skulle udennogen
forsommelse endeligen an-

vende den siste Deel af

Praedi-

• Suaf. KNPTU; A: Naaderens

§ V2: Kirkeordinans lf}3i) Bl.

XXXI1.

^^13: Reces 1643 1. 1. 16.

§ 14: Reces 1643 1. 1. 7.
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Praediketimen til B0rne-

terdommens Forklaring

med Lutheri Udleggelse,

paa det de Gamle saa vel

somde TJnge ret til Grunde

maa forstaa samme Lser-

domsMeening, og den vide

at fere til brug i Liv og

Levnet, hvilket i Synder-

lighed af Prsesteme drivis

skal. Og naar Dagen er

stakket^ om Vinteren, og

Praesten haver fleere Tieni-

ster, skal hand dog iEn-

deu af hver Praediten op-

tese een gang, eller to,

Lutheri egen Forklarings

Ord over den Deel, som

hand ellers noget lidet

ydermeere forklare skuUe.

15.

Iligeniaade skuUe Prae-

sterne i Kiobstsedeme

ogsaa anvende den siste

Deel af Aftensangs Prae-

dikenpaa forskrevenMaade

med Bemelserdonimen s

Forklaring.

16. Til

' Saul. ANPTU; K: for atokket

IH.

Til alle Tolvpraedikener,

hvor de i Brug ere,

skal praedikisCatechismns,

uden paa de store Hejti-

der, eller naarnogle saer-

delis Texter paa saerdelis

Tider ere forordnede. Saa

skal og Catechismus prae-

dikis til alle Aftensange

om Loverdagen, hvor de i

Brug ere, f0r end Skrifte-

maalholdis; Og skal det

ordentlig ^ forrettis , at,

hvor den eene Praest haver

sluppet den siste Praediken,

der skal den naestfolgende

tage sin Text efter.

17.

Praesterne paa Lands-

byeme, som have ik-

kun et Sogn, skuUe be-

gynde Kirketienisten, om
Sommerdag ved syv Slet,

og om Vinterdagen ved

otte Slet. Have de fleere

Sogne, da skal de hver

anden Sendag forst

holde

' Saul. KSTU; A: ordeiiUiguu
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liulde Tieuisten i Hoved-

sognet, og hveranden Son-

dag i Annexet, undtagen

i Novembri, Decembri og

Januario, i hvilke tre Maa-

neder de maa alle Bondage

og Helligdage holde forst

Tieniste i Hovedsognet.

Ellers skulle de begynde

Tienisten i^ den Kirke,

som den forst skal holdis

udj, ved sex Slet, undta-

gen i foma^vnte tre Maa-

neder, i hvilke Tienisten

skal begyndis ved syv Slet;

Og skulle Praesteme om
Sondagen advare Meenig-

heden, i hvilket Sogn og

paa hvad Tid Tienisten

skal begyndis efterfolgende

Sondag, Helligdag, eller

Bededag.

18.

Prsesterne maa ej lyse

paa PrcTedikestoelen for

noget, som ikkebilligender-

til henhorer, og som den

Chri-

' S(utl: AKFU; T: uilj

.sS US: Reces l(;4-3 1. 2. 22.

Christen Kirkis Bon ikke

udkraever ; Men kand paa

Landsbyeme skikkeligen

efter Tienisten paa Kirke-

gaardene vel forrettis

;

Men i Kiobstaedeme bor

det at skee til Tinge ; Og
om noget gioris fomoden
af Prsedikeetoelen at givis

tilkiende, da skal det for

Tienisten Prsesten angivis,

at hand, som det Staeds

Respect best bor at have

i Agt, kand vide, om der

bor at lysis derom, eller

ej.

V. Cap:

Om PraBsternis

Embede med Sacra-

menterne og lanlig

Skriftemaal.

1. Art:
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1. Art:

Praesteme skulle i Kir-

ken forrette og ud-

deele de hellige Sacra-

menter, Daabens og Nade-

rens, aldelis efter Christi

egen Indstiftelse med den

Laesning og Ceremoiiier,

•som ssedvanlige ere.

OJaa fremt nogen Praest,

fO enten dober Bern, el-

ler Naderens Sacramente

forretter i nogens Huus,

uden Fornodenhed det ud-

krsever, skal hand give til

Straf fyrretyve Lod S0IV,

og den, som det lader

gi0re, et hundred Lod

S0IV.

B0rn skulle d0bis i

Kirkens Funt, eller

Bekken, og maa dertil ej

brugis

brugis noget Kar. Fad,

eller Bekken, som til an-

den Brug i Husene ere

beskikkede.

4.

Egtefolkis Born dol)is,

naarTienisten er ude,

men Hore- og Slegfred-

Bom skulle iKjobsta^denie

dobis efter tolv Slet, og

paa Landsbyeme naar de

have ofifret med de egte

Bom; Og med saadanne

Hore- og Slegfred-Born

maa ej offris.

5.

De skal v?ere Vidnis-

byrd og Faddere til

Daaben, som ere serlige

og Uberygtede Folk ; Dog

maa dertil ej fleere bedis

end fem af Mands og Qvin-

dis Personer tilsammen.

6.

Hvo som lader sineBorn

ligge Udobte uden

Kirken over otte Cage, ef-

terat de ere fode, skal have

for-

§ 2: Reces 1643 LI. 16,

§ 3: Kirkeordinans 1539 Bl.

XXXVI; 1607 2,5.

§ 4: Kirkeordinanff 1607 2,5,

jfr. Forslag 1631 til Til-

Iceg tilKirkeordinans S.103.

§ 5: Kirkeordinans 1607 2,5.

§ 6: Frdg. 1646 23. Maj.
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forbrut tyve Lod Solv til

naeste Hospital, som af

Kongens Befalningsmand,

eller Stsedets Ovrighed,

skal indkrsevis, som de

agte at forsvare. Dersom
B0mene ere svage, have

liver Christne Foiaeldi-e

saadant tilborlig i Agt at

tage, at ingen Saligheds

Middel bliver ved nogen

Forsonmielse efterlat.

stadfestis og forkyndis i

Faddernis Nservabrelse paa

den saedvanlig Maade.

Men ingenlunde skuUe

de dobis igien, uden

saa er, at der er Tvifl paa,

om de ere dobte, og ej

med Vidner bevisis, .at de

rettelig dobte ere.

Fors^ninie ^Forccldrene

at lade Barn komme
til Daaben, og det uden

Daab bortdeer, da stande

de aabenbarlig Skrifte, som
derudj ere skyldige.

10. ,

Pr^esteme skuUe ingen

annamme til Nade-

rens Sacramentis Deelag-

tighed, med mindre de sig

tilfom for PrsBsten have

beteet, skriftet og annam-
met Aflesning.

8.

Bom, som for deris

Svagheds Skyld ere

hienmiedobte, skuUe, saa

snart de komme til pas,

foris til Kirken, og

deris Daab af Prsesten

stad-

§ 7: SynodaUa Roskild. 1575,

§ 8: SynodaUa Roskild. 1598,
Ktrkeordinans 1539 Bl.
LVII; 1607 2,14.

9: Ktrkeordinans 1539 Bl.

LVII; 1607 2,14.

11.

De skulle ikke tilstaede

de Unge at komme
til Sacramentet, for end

de have vel fattet deris

Bomelaerdom , at finde

deraf den rette Mee-
ting

§ 10: Ktrkeordinans 1539 Bl,

XLII; 1607 2,7.

§11: Reces 1643 1. 1. 10;
Kirkeordinans 1539 Bl.

XXXIX; 1607 2,6.
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ning i Hiertet, og derhos

hvorledis de skuUe be-

kiende sig for Praesten, og

vide at svare til Lutheri

smaa Sporsmaal om sligt,

og saa forstaa, hvad Af-

losning haver med at fere

:

Saa som og de Gamle
skuUe i det ringeste vide

Bemelaerdommens bare

Ord at forstaa ; Item hvor-

ledis de skuUe begaere at

skriftis, og hvad Herrens

Nadere er, og hvadNytte

den haver med sig, ogtil

hvad Ende de begsere at

bruge den.

Hovedsognet, og paa den

anden i Annexet.

13.

Men paa det ingen skal

komme som af een

Vane til Herrens Nadere

UbereedogUvaerdig, skuUe

de, som enten forst ville

gaa dertil, eller have no-

get synderligt billigen at

tage i Agt, gaa til Prae-

sten nogle Dage tilforn, at

hand beqvemmeligen med
dem.derom kand handle.

12.

Og
paa detPrsestenkand

have dis bedre Tid

til at undervise dennem,

som begsere Afl0sning, skal

hand komme i Kirken Lo-

verdagen tilfom at skrifte,

saa at Sacramentets

Porrettelse paa Lands-

byeme skeer ordinarie

paa den eene Sendag i

Ho-

14.

PrsBsten skal mod de

Tider, som hand veed

Sognefolket sig til Herrens

Naderis Brug heist plejer

at ville samle, dennem ad-

vare, at de bans og deris

egne Vilkor ville betaenke,

og ikke komme fleere, end

hand kandbetiene, ogtil-

borligenhore og undervise.

15. Og

§ 72; Reces 1643 J. 1. 12. § 13: Reces 1643 /. 1, 12.

§ 14: Reces 1643 1. 1, 12,
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15.

Og
eftersom alle ikke

kand vaere lige for-

standige, og ingen dog,

som S0ger sligt hierteligen

og ydmygeligen, bor uden

vigtige Aarsager letteligen

at forvisis, skal derflitte-

ligen givis Agt paa dem,

som endda sig gierne un-

dervise lade, og anlove at

fore saa Bod derpaa, at

de ej meere skuUe findis

saa Ubereede, sogende nu

af Guds Naade den rette

Va^rdighed dertil uden al

Motvillighed. Dette skiille

Prsesteme flittig have i

Agt, som de det for Gud
med een god Samvittighed

kimde vsere bekient, og

for deris Christen 0vrig-

hed forsvare.

til at lade sig undervise,

da skal hand hannem i

Skriftestoelen advare, at

hand holder sig fra Sacra-

mentet, indtil hand retter

sig, og Iserer nogetbedre.

17.

Ingen skal med Haands

Paaleggelse af Praesten

aflosis, uden hand af et

angerfult Hierte begaerer

sine Synders Forladelse;

Og skal den, som skrifter,

i Almindelighed bekiende

sine Synder for Prsesten,

og om noget nager han-

nem i bans Samvittighed,

skal hand ikke bluis ved

at sige det fi'em ; Men alle

Synders Opregnelse, eller

hvers i sa>r, udkraevis her

ikke.

16.

Men dersom Pra3sten

, befinder nogen al-

delis Ubereed og motvillig

til

18.

Praester skulle ingen

Bandsatte, eller

som for Letfserdighed,

Maud-

es h5: Reces 164S 1. 1. IS,

.S^S^"
/6'.' Kirkeordmans 1:'}']9 J3/.

XAXJX; 1607 2,6.

§ 17 : Kirkeordmans 1539 Bl.
XXXVIII, XXXIX;
1607 2,6.

§ 18: Kirkeordmans 1607 2,7.
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Manddxab, Tyveri, Meen-

eed, eller andre aabenbar-

lige Laster, ere skyldige til

at staa aabenbare Skrifte,

annamme til lonlig Skrifte-

maal, for end de Kirkens

Disciplin udstandet have,

med mindre de komme at

ligge paa deris Sotteseng,

og alvorligen i deris Syg-

dom begaere at vsere deel-

agtige i Herrens Legeme

og Blod, for end de doe,

og sig dertil Christeligen

skikke; Dog skal de, om
de blive til pas igien, alli-

gevel Meenigheden aaben-

barligen forbede, og da at

givis tilkiende, hvorfor de

tilfom til Naderens Sacra-

mente ere tilstaete.

19.

Det skal og agtis, at

de, som ville gaa

til Skrifte, skuUe holde

sig saa vifc fra Skriftestoe-

len, at Praesten kand der

saerdelis handle med den,

som

§ 19: Rpces 1(i43 1. /. 17.

som gior sin Bekiendelse,

som og siden med een hver

afdennem, at ingen anden

det hore kunde, enddog det

ellers skeer i den gand-

ske Meenigheds Aasyn^ i

Skriftestoelen, enten oppe

ved Alteret, eller ikke langt

derfra, saa andre blive ne-

den i Kirken saa Isenge,

uden Trc'engsel imellem

sig, til den forrige faar

sin Aflosning. Hvor med
Prsesteme saa vel som

Klokkeme, eller Daegnene

og Substituterne, sknlle

have flittig Indseende.

20.

Prsesten maa ikke nden

sit Kalds Fortabelso

aabenbare hvad nogenfor

hannem i lonligSkriftemaal

bekient haver, med min-

dre det kunde angaa noget

Forrsederj, eller Ulykke,

som ved Prsestens Aaben-

barelse kunde forrekom-

mis ; Og dog bor dens

Navn

• S(tuL AKXrU; T: Aaaiun

# 20: jfr. Kgl Missive JC^:}

JG. Novbr.
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Navn, som det bekient

haver, saa vit mueligt er,

at fortiis.

21.

Ingen Prsest maa tage

Penge, ellerandenFor-

seringafdennem, somkom-

me til Skrifte i Kirken,

enten der skeer lonlig, el-

ler aabenbare Afl0sning.

22.

Praesterne maa ingen

TJbekiente annamme

til Naderens Sacramente,

med mindre de f0re deris

Bevis med sig om deris

Liv og Levnet fra den

Stseds Prsest, som de ere

komne fra.

23.

Praesteme skulle ingen

tilstaede at bruge

Naderens Sacramente til

Verdslige Sagers Vid-

nisbyrd, eller Uskyldig-

heds Bekrseftelse, men
allee-

alleeniste til Indstiftelsens

endelige Aarsager.

24.

Prsesteme skulle vide

tallet paa dem, som
skulle vaere deelagtige i

Naderens Sacramente, paa

det der ikke paa Alteret

skulle fattis Br0d og Vin,

og de saa n0dis til anden

gang at igientage Lses-

ningen, eftersom de hver-

ken Br0det, eller Kalken,

maa uddeele, for end de

med Ordet og Bonnen ere

helligede.

25.

Praesterne skulle holde

efterskrevne fra Na-
derensSacramente. 1. Dem,
som ere aabenbare Band-

satte, ogikkeigienafl0ste.

2. Dem, som forhserde-

ligen haenge ved nogen

vitterligKaetterj. 3. Afsin-

dige Mennisker og Ufor-

numstige B0rn. 4. Saa

man-

§ 21: Reces 1643 1.1.25.

§ 23: Reces 1643 1. 1. U.
§ 24: Jfr. Forslag 1631 til Til-

Iwytil Kirkeordinaiis S.96'.

§ 25: Kirkeordinans 1539 Bl
XLIJ; 1607 2J,
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mange, som haamakke-
ligen leve i nogle aaben-

bare Laster, som Horkarle,

Skorlevnere , Aagerkarle,

Slemmere, Skio idegieste,

Voldsmsend, og allermeest

Gruds Ords Forhaanere og

Foragtere, som aabenbare

og foruden al GudsFrygt
synde.

26.

EUers skal ingen for-

holde sig for laenge

fra Naderens Sacramento,

som Yeed med god For-

skiel, hvad det er at an-

nanmie og bruge Herrens

Legem og Blod; Ikke

skulle heller de Unge sig

laenge derfra forholde, som
ere komne til den Alder

og Forstand, at de kunde

gi£!re Skilsmis, og vide,

byad paa saadant Stsed

Christeligen forhandlis

;

Og skulle baade de, som
enten i Visitatzer, eller og

foruden, for deris godeFor-

frem-

frenunelse derudj vedPrae-

sten, Provsten, eller Su-

perintendenten, dertil an-

nammis, saa ogsaa alle de,

der vifte at giore Regnskab
for Ordenis Meening i

hver Deel eenfoldeligen ef-

ter Lutheri Fortale i bans

Jiden Catechismo, vaere

alvorligen paaminte, at de

bruge Sacramentet nogle

gauge omAaret, ogjosaa
tit, som de finde nogen

Anstod, som dem til saa-

dan Aandelig Laegedom at

annanmie skulle bevaege.

27.

Entholder sig nogen

over et heelt Aar fra

Naderens Sacramento, da

skal hand udstaa Kirkens

Disciplin, og hvis hand,

alle Advarseler Uagtede,

bliver i saadan Fraholdelse

fremturendis, da skal saa

med hannem handlis, som
herefter i det IX. Capitel

maeldis.

28. Hvo

§ 26: Reces 1643 1. /. 15. § 27: Reces 1643 1. 1. 33.
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28.

Hvo som i Drukkenskab

befindis den Dag
hand haver faaet Afl08ning,

eller brugt NadereiA Sa-

cramente, skal staa aahen-

hare Skrifte.

29.

Begaais af nogen til

Guds Navns Bespot-

telse storre Forseelse, el-

ler anden Forargelse, da

skal det og billigen med
h0jere Straf anseis, efter

som det befindis grovt at

have vferet.

VI. Cap

:

Om PraBsternis Embede

med Ungdommens

Undervisning,

1. Art:

. 1. Art:

Praesteme paa Landsby-
erne skulle medDseg-

nene, ell( c Substituteme,

undeiTise TJngdommen i

Bomelserdommen, saa de

endelig een gang i et af

Sognene hver TJge see til

hvorledis denned tilgaar,

og det saa forskaflfe, at

hvis om Sendagen ej kand

forrettis, der til een anden

Dag i hver ITge, som er

hver Onsdag om Efter-

middagen, bestemmis, saa

fremt de ikke have lovlig

Forfald, og da skal de een

anden Dag dertil tage og

bruge, og at hand, som

Iserer B0mene, gior det

stetze med al Flid og Al-

vorlighed, uden Forargelse

og Forsommelse, som Prse-

sten selv baade i Prov-

stens og Superintenden-

tens Visitatz vil svare

dertil.

2. Ber-

^ 28: lieces 164S 1. 1. 33.

§ 29: lieces 1043 1. 1. 33.

§ 1: lUees 1043 1.1. 8.
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Dersom XJngdommen

bliver forsemmelig

at Isere Bernelserdommen,

skulle de afPraestenstraf-

fis derfor, og Forseldrene

alvorligen paamindis og

formanis, at de jo holde

deris B0rn dertil, og dem
ingenlunde derfraforholde,

ej heller nogen af hvis

unge Tyende de kunde

have i deris Huse, men
at de end heller, Morgen

og Aften, foruden daglige

Bonner, besynderlig paa

de hellige Dage, Isere de

Unge over alt, som de have

hos sig, det de selv til-

fom have Isert, indtil de

afPrsesten ogDaegnenret-

tis i hvis tilfom ikke vel

var fattet, ogydermeere i

Lutheri Forklaring kunde

undervisis , uden de

ville hver gang der paa-

klagis , vsere skyldige

for Helligbr0de, eller

omsider straflis med
Kir-

§ 2: Reces 1G43 1.1.9.

Kirkens Disciplin, som for

Motvillighed og Ugudelig-

hed.

VII. Cap:

Om Praesters Embede

med Husbesagelse, Om-

sorg for de Fattige, Sy-

gis og Misdaederis

Besagelse.

1. Art:

Praesteme skulle have

synderlig indseende

med, end og stundum

Huus fra Huus, hvor

meest fornoden er, ogbe-

qvemmeligst skee kand,

at de, som ere i deris

Meenigheder, naere sig re-

deligen, og holde deris

B0rn tilLsere, Haandverk

og

§ 1: Reces 1643 1. 2.30.
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og anden Tieniste, hvor-

om der og alvorligen ber

at skee Formaning af

Praesterne.

2.

Praesterae skuUe have

Omsorg for de Fat-

tige, og ikke alleeniste

formane Sognefolket til at

give Almisse, men og^

gaa dem for derudj med

et got Exempel; De skulle

flitteligen tilsee, at hvis

de Fattige givet og Chri-

steligen tillagt er, de det

nyde og bekomme.

3.

Psesterne skulle ideli-

gen bes0ge de Syge

ogVanfore, og flitteligen,

naar Aarsag givis, paa-

minde Folket, at de be-

timeligen, naar de blive

syge, sonde Bud efter

dem, at de kunde si-

den dis ideligere kom-

me til dem, og give

dem Paamindelse og go-

de

• SituL AKSPV; T: end og

§ 2: jfr. Recea 1587 § 10.

^ S: Kirkeordwans 1539 BL
LI; 1607 2,11.

'de Kaad, og ej bie indtil

den alleryderste Ned, med
mindre nogen bliver af

een brat og Uforseet Syg-

dom forrasket. Hvor Prse-

steme ere da een gang

kaldede, did skulle de si-

den omstunden komme
igien, efter som den Syge

haver behov, uden hand

haver andre hos sig, som
hannem med Undervisning

og Tr0st nok fyldistgiere

kunde. Men dersom de

ikke kaldis, da ere de

undskylte, om de ikke

komme.

4.

Det er og billigt, at

dersom Praesten, der

begseris af den Syge, be-

hoverHeste og Vogn der-

hen at komme, de da han-

nem med Budet tilskikkes.

5.

Begaerer og den Syge

med Christelig At-
traa at vaere deelagtig i

Nade-

§ 4: Jfr. Kirkeordinans 1607 2,9
og Forslag 16S1 til Tillceg til

Kirkeordinans S. 114.
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Naderens Sacramente, da

skalPrsesten haniiem det

efter forregaaende Skrifte-

maal og Aflesning med-
deele med de ssedvanlige

Ceremonier.

Prsesterne maa ikke i

deris Bes0gelser au-

mode den Syge, som lig-

ger paa sin Sotteseng, om
noget Verdsligt, som kunde
hindre hannem i hans

Christelig Bereedelse til

Deden.

det begsere, een eller to

Dage, for end de rettis,

skal meddeelis.

8.

De skulle og fulge den-

nem tilRetterstsedet,

og intet efterlade af den

Undervisning og Forma-

ning, som dem til deris

Salighed kand givis, og ej

overgive dennem, for end

de blive henrettede.

7.

Priesterne skulle ofte be-

s0ge Misdsedere, som
for deris Misgierninger paa

deris Liv side i Fsengsel,

at de kunde undervise

dennem til deris Synders

Vederkiendelse og Guds

Naadis Tilflugt, at derette-

ligen kunde bereedis tilNa-

derensSacramentisAnnam-

melse, som dennem, om de

det

Vm. Oap:

Om Praesters Embede

med Egtefolk, Jorde-

modere og Barsel-

qvinder.

1. Art:

Praesterne have intet

med Egte-Perso-

ner paa Egteskabs veg-

ne

§ 7: Kirkeordinans 1539 BL
LIV; 1607 2,12.

§ 8: Kirkeordinan» 1539 BL
LIV; 1607 2,12.

§ 1: Kirkeordinans 1539- Bi.

XLIII; 1607 2,8.
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lie at skaflFe, uden at tro-

love og vie dem^) tilsam-

men^), og at undervise de-

ris bekymrede Samvittig-

heder.

Trolovelsen og Sam-
menvielsen skulle de

forrette med de saedvaii-

lige Ceremonier.

4.

De maa og ingeii vie

sammen, f0r end der

om deris Egteskab er tre

Sondager forkyndet paa
Praedikestoelen ; Ej heller

nogen Enkemand, eller

Enkeqvinde, for end de

have holdet Skifte , og

giort Eigtighed med deris

Medarvinger.

3.

De maa ingen i de for-

budne Leed, ej hel-

ler nogle TJbekiente, som
ej ere deris egne Sogne-

folk, trolove, eller vie til-

sammen, for end de frem-

vise deris Skudsmaal fra

den Staed de komne ere,

eller have trofaste Vidner

og Forlovere, at de for

anden Trolovelse og Egte-

skab ere frj; Ej heller,

naar der er giort lovlig

Forbud, for end ved ende-

lig Dom er kient udj Sa-

gen.

4. De
• Saal. AKJVPU; T: dennem
« Stud. KNPTU; A: sammen

§ 3: Ktrkeordinans 1539 Bl.

XLIll; 1607 2,8 i Ordin.

1582 19. JunilJ; Syno-
dalia Roskild. 1571, 1576,
1598.

5.

Trolovelser og Vielser

skulle ej holdis i an-

detSogn, end Faestemoen,

eller Qvinden er, og sig

opholder udj, uden det

skeer med hendis Sogne-

praestis samtykke.

6.

Prsesterne skulle alvor-

ligen forbyde de tro-

lovede Personer at soge

Seng sammen, for end de

i Kirken i Egteskab ret-

teligen blive samlede.

7. Hver

<${ 4: Ordin. 1582 19. Juni 1,1 ;

Ktrkeordinans 1607 2,9.

§ 5: jfr. Fordag 1631 til TiU
Iceg tilKirkeordinansS.lO 7.

§ 6: Ordin. 1582 19. Juni 1,6 ;

Kirkeordinans 1607 2,8.

Digitized byLjOOQ IC



253 Anden Bog. 8. Capitel. 254

7.

Hver Prsest skal have

een Bog at tegne

ved Dag og Tid deris

Navne udj, som hand tro-

lover og vier tilsammen,

saa ogsaa de Boms, som
hand dober i sit Sogn,

Egte og Fegte, tillige med
Faddernis Navne.

8.

Prsesterae skuUe under-

vise Jordemodere,

hvorledis de sig skulle for-

holde baade med Barsel-

qvinderne og Fosteret, og

skulle samme Jordemodere

vaere aerlige og gudfryg-

tige Qvinder, som sig paa
deris Embede forstaa, og
boe paa beqvemmelige

Staeder, saa vel de Fattige

som de Rige til Hielp.

Samme Jordemodere, hvis

de befinde Fosteret dodt i

Moderens Liv, skulle de det

Grud befale, og giore deris

Flid til, at Moderen, som er

for-

furrespent, maa blivered-

det. Men linde de Foste-

ret levendis, eller noget

fremkomme, dog naer d0dt,

da skulle de alligevel ikke

d0be det, for end det al-

delis er fodt. Er Barnet

i Livs Fare, efterat det

fuldkommeligen fodt er,

da maa Jordemoderen det

d0be med Vand, og ikke

andet, om Praesten ikke

er ved Haanden, eller no-

gen skikkelig Mands Per-

son, som er kommen til

Skielsalder.

9.

P'sesterne skulle for-

maneBarselqvinderne

til Bon og Paakaldelse for

deris Foster, saa og at de

sig indeholde i fem, eller

sex, Uger efter deris Bar-

nefodsel, efter hvilken Tid

de skulle holde deris Kir-

kegang, dog Egteqvinder

alleene ledis i Kirken af

Prsesten, hvor dethidind-

til haver vseret brugeligt.

10. Prse-

# 7; Kgl. Missive 1646 17. Maj.
§ S: Kirkeordinans 1539 Bl.

LV^LVII; 1607 2,14.

§ 0: Kirkeordinans lo39 Bl.

LVIII—LIX;1607 2,15.
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10.

Prsesterne skulle flitte-

ligen i deris Prsedi-

kener formaneForseldrene,

og i Synderlighed Qvia-

derne, at de med deris

B0rn have god Varetsegt,

at de ej for deris Forsom-

melsis, eller Uagtsomheds,

SkyId komme til Ulykke.

IX. (lap:

Offl Ppaesternis og

deris Medhielperis Em-

bede, og Kirkens Myn-

dighed imod de Ubod-

fordige.

1. Art:

IKiobstaBdeme skal een

hver Sognepraest i sit

Sogn nogle afdegudfryg-

tigste , oprigtigste , iv-

rigste

rigste og beste Sogne-

maend tilforordnis , som

skulle til Christelig Skik

og Myndighed at erholde

vaere bans Medhielpere og

Bistandere, og, om saa

mueligt og tienligt er,

skulle Kirkevaergerne og

de Fattigis Forstandere

for andre dertil af Stigts-

amptmanden, Superinten-

denten, Praesten og Borge-

mester ogRaad forordnis,

eller ogsaa i deris Staed,

eller til dennem tvende,

eller fire andre af de gud-

frygtigste og beste efter

Sognets Storelse og Vil-

kor, dertil forordnis og

brugis; Og som det for-

nemste, som der b0r at

agtis, er, at de et got

aerligt R0gte ogVidnisbyrd

om deris Levnet og Chri-

stelig Omgaengelse have,

saa b0r og det der hos, saa

vit mueligt er, havisiAgt,

at saadanne dertil bestil-

lis, som ikkemed vitl0ftig

Reisen

§ 10: Kirkeordinans 1539 Bl.

LIX; 1607 2,16.

§ 1: Reces 1643 1. 2. 1.
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Reisen og Seglatz deris

Nsering S0ge. Ikke heller

maa de, der eengang der-

til ere velforordnede, uden

vigtige Aarsager, eller an-

dre beqvemme igien ere

at bekomme, letteligen

forlevis; Hvorfor de og

for andre Bestillinger, som

:

Formynderskab, Kaemners,

Tingmsends, Sandemsends,

og deslige, Bestillinger

skulle vsere forskaanede.

Paa Landsbyerne skal

Kirkens Forsvar med
Provstens Raad tvende af

de gudfrygtigste, beste og

vederhseftigsteSognemaend

til Kirkevsergere bestille,

som og skulle vsere Prse-

stens Medhielpere, og dog,

on de for Besvaerings

Skyld det ikke udstaa

kunde, maa de hver tre-

die, eller fierde, Aar for-

andris.

3. For-

3.

Fomaevnte Medhielpere

og Bistandere skulle

Prsesten derfor tilforordnis.

1. At, naar hand det af

dem begaerer, skulle de

sig med hannem forsamle.

2. Udj alt, hvis bans be-

troede Tilhereris skikke-

lig og Christelig levnets

Fremdragelse angaar, naar

hand det begaerer, skulle

de hannem troligen raad-

f0re. 3. Og, naar behov

gieris, hielpe og bistande.

4. Saa velsom ogsaa selv

Agt give, og derforuden

randsage, og sig flitteli-

gen besperge om alt hvis

som tviflraadigt kunde

vaere, og til Guds aere og

bans Meenigheds Opbyg-

gelse kunde tiene. 5. Og
det uden nogen Persons

Anseelse Uforsemmet give

deris Sieles0rger tilkien-

de, og dersom befindis, at

de med nogen, enten for

vild.

§ 2: Races 164S 1. 2. 2. § S: Reces 1643 L 2. 3,
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vild, eller Venskab, see

igiennem fingre, da skuUe

de vaere forfaldne til de

Fattige at give sex Lod

S0IV, hviike Praesten med
Husbondens Foged skuUe

forpligtede vsere at infor-

dre, saa fremt de selv

dertil ikke ville svare.

4.

Eeden skal gioris af

dem, som dertil ud-

naevnis, for Praesten i nog-

le af Sognemaendenis Naer-

vaerelse paa fomaevnte fern

Artikler, som efterfolger:

Jeg N. N. udvalt til denne

min Sognepraestis Med-
hielper lover og tilsiger,

at jeg med al Troeskab

vil forrestaa dette mit

Christeligt Embede, og af

min yderste Magt og For-

mue S0ge og fordre Guds

^re, samt Kirkens og de

Fattigis Gavn og Beste,

Praesten i Kirkens Disci-

plin at giore tilberlig Bi-

stand, som her i forskrev-

ne

ne fem Artikler er sagt,

saa som jeg vil svare for

Gud og Christelig 0vrig-

hed, saa sant hielpe mig

Gud og bans hellig Evan-

gelium.

5.

Ingen Geistlig, eller

Verdslig, 0vrighed skal

hermed betagis deris Ju-

risdiction, Bestilling, eller

Christelig Forsorg, meget

mindre skal Sognepraesten

noget af sin pligtig Om-
hue ogBestillingsMyndig-

hed herved vaere betagen

;

Men skal langt meere tiene

hannem til Hielp og store

Myndighed.

6.

Praesten skal, for end

hand noget for Med-
hielpeme lader oflfentlig

indkomme, altid med sin

egen saerdelis og hemmelig

Advarsel og Paamindelse

forst fors0ge, om den Skyl-

dige

4; RecPfi 104,3 1. 2, S, § 5: Reces 164,3 1. 2. 5 og (I.

§ (i: Reces 104^ 1. 2. 0.
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dige sig vil raade og un-

dervise lade; Men dersom

saadan Christelig og ven-

lig Paamindelse intet for-

maar, da skal hand siden

i alle bans Medhielperis

Nservaerelse ogPaaher han-

nem igien med Alvor for-

mane at rette og bedre

sig.

Prsesten skal med sine

Medhielpere sig i det

ringeste fire gange om Aa-

ret til Tamperdagen, eller

i samme dags XJge, i Sa-

cristiet i Kirken forsamle,

og, dersom nogen uden lov-

lig Undskyldning da ude-

bliver, skal hand give til

de Fattige to Lod Solv,

hvortil Prsesten skal have

indseende, at de udkomme,

saa fremt hand ikke selv

vil dem udgive : Og ellers

ogsaa saa tit, som een hver

Sogneprsesfc i sit Sogn no-

get vigtigt foiTefalder, da

skal

§ 7: Reces 1643 1. 2, 7.

skal hand om Sondagen

efter Tienisten forsamle

fornaevnte Medhielpere, en-

ten naar hand selv noget,

som Raadforelse udkraever,

haver formerket, eller hand

af nogen af dennem der

om noget, som saadant

kunde udkraeve, er bleven

advaret, og, dersom noget

tviflraadigt, eller vigtigt,

forrefalder, da skal Prov-

sten og tvende naeste Her-

rets-Praester hosv^re med
Raad og Myndighed al-

ting at forrette, naar Prae-

sten det af dennem ])e-

gserer.

8.

Hvad Synder og La-

ster, og alt hvis

Prsesten i Guds Ord er

befalet at strafife, det sam-

me b0r bans Medhielpere

at staa hannem hi udj,

om behov gioris ; Men sser-

delis bor de at have ind-

seende med sadanne^ La-

ster.

» Sftal. U; AKNPT: saadanne

§ 8: Reces 1643 1. 2. 8.

Digitized byGoogle



263 Anden Bog, 9. Capitel. 264

ster, som ellers ved saed-

vanlig Eettergang ikke saa

beqvemmeligt er at afskaf-

fe, eller bevise, som : Prsedi-

kens Fors0inmel8e, hellige

Dagis Misbrug til Gilde,

Drik, Dobbel, G0glen, Fik-

ten, eller andet saadant,

Fraholdelse fra Sacramen-

tet over et fierding, halft,

eller heelt, Aar, idelig

Svseren og Banden, Guds

Ords Skiemt og Misbrug i

Onigsengelse, ond Forli-

gelsemaal imellem Egte-

folk, som Ucbristelig, uden

billige Aarsager, sig imod

bin anden forholde, saa og

Foraeldre og Barn indbyr-

dis, Halstarrighed bos tro-

lovede Folk, som ikke ville

lade sig sammenvie til

Egteskab, Isetfaerdig Skan-

deren og Snak, Isetfaer-

dig Selskabs Besogelse

og Omgaengelse, Eufferj,

Fylderj og idelig Druk-

kenskab, Ubillig Fordeel

i Kiob og Sal, TJlovlig

Aager,

Aager, Gierighed, i Syn-

derlighed Ungdommens
Forforelse til Drik, Dob-

bel, Letfserdighed, over-

flodig Bekostning og 0d-

selhed. Med dette og alt

saadant bor een hver af

Praestens Medhielpere, saa

vel som Praesten selv,

hver for sig, som det

f0rst sparger, at forre-

komme, og med hemme-
lig Formaning og ivrig

Advarsel giore deris Kald

med Flid, at saadant maa

afskaffis, saa vel som og-

saa siden sig samtlig raad-

fore, bvorledis det best

skee kand; Og ligesom

ingen dermed bor at be-

skaemmis, men alting, det

hemmeligste mueligt er,

at forrettis, saa bar og

ingen deris Advarsel ilde

at optage, men for een

Christelig Kierligheds 0-

velse og broderlig Skyl-

dighed at holde.

9. Men
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9.

Men dersom saadan

hemmelig,Christelig,

sagtmodig og broderligAd-

varselingenFrugt vil skaflfe,

da maa Praesten ved Dseg-

nen, eller Klokkeren, som

een kunde til sig tage, om
behov gioris, lade samme
Person for sig kalde, og

da i sine Medhielperis

samtlig Paaher med Iver

og Alvor hannem igien un-

dervise, og laste og straffe

saadan Guds Ords haar-

nakket og halstaiTig For-

agt.

10.

Dersom den Indkaldede

ikke mader, og ikke

haver Uforbigsengelig For-

fald, hvorpaa af dennem

strax kand kiendis, da skal

hand saa meget meere

vorde mistaenkt, og strax

findis til to Lod Solvs

Straf til Husarme; Men
skeer det tiere af Mod-

villie

villie og Foragt, da skal

hand advaris at holde sig

fra Naderens Sacramento,

indtil hand beviser dethel-

lige Kirke-Embede sin til-

b0rlig Lydighed og ^Ere,

saa og truis med Band, og

da skal hannem aarsagen

dertil udtrykkeligen for-

mseldis.

11.

Dersom endda al saadan

Paamindelse og Ref-

selse intet vil frugte, men
meere foragtis, da skal

Sogneprsesten, efterat hand

sig med Provsten og Su-

perintendenten derom raad-

fort haver, trende S0ndage

lyse til Band, og ellers tit

og ofte tilforn af Praedike-

stoelen giore Bon og For-

maning for samme Per-

son. Men om disimid-

lertid ingen kiendelig For-

bedring bevisis, da skal

Praesten siden ved Navn
udelukke samme Person af

Guds

# 9: Reces 1643 1. 2, 9. § 11: Reces 1043 1. 2.

§ 10: Reces 1643 1. 2, 10 og U. Bey.

12 i
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Gilds Meenighed og Sam-

qvem, og bruge den

Maade, som i Ritualen

findis.

12.

Den, som Bandsat er,

maa ikke staedis til

Naderens Sacramente, ej

heller vaere Vidne til Daa-

ben, ej heller indbydis,

eller komuie, til nogen

haederlig Samqvem, for

end hand sig med 6ud
og bans hellige Meenig-

hed igien aabenbarlig for-

liger.

13.

Indbyder nogen videndi»

saadanne til Fadder,

eller anden hsederlig Sam-

qvem, da skal hand

derfor efter Prsestens og

bans Medhielperis Be-

tsenkende vaere forfal-

den, enten til at staa

aabenbare Skrifte, eller

give noget til de Fat-

tige.

§ 12: Reces 1643 1. 2, 13,

§ 13: Reces 1643 1, 2, 14.

tige. IndtraengerdenBand-

satte sig til noget, som
hannem her forbudet er,

b0de derfor til sit Her-

skab, som derom af Prse-

sten skal advaris. Befin-

dis Herskabet der over ik-

ke^ at straffe, da skal

Prsesten give Superinten-

denten det tilkiende, som
det siden for Kongen skal

anbringe. ~

14.

Den,som saaledis Band-

sat er, maa imid-

lertid tilstsedis at hore

Guds Ord i Kirken; Dog
skal hand have saerdelis

et staed for sig, hvor det

hannem forordnis, og skal

Praesten derforuden tit og
ofte saadant Menniske for-

mane, og, naarLejligheden

givis, laere og undervise,

at hand sig omvender, og
med Gud og sin 0vrig-

hed forliger.

15. Men

• Saaf. AKPF: T: ikke der over

§ 14: Reces 1643 1. 2. 15.
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15.

Men dersomhand inden

Aar og Dag sig ikke

ved aabenbarlig Bekien-

delse og Afbon i Guds

Meenighed igien indlem-

mer, da skal hand for

Provstemodet indstaevnis,

og da ved Dom sit Her-

skab overantvordis, og

siden af Kongens Biger og

Lande forvisis.

D
16.

ersom da den Band-

satfce formeener sig i

een, eller anden, Maade

at vaere for urettet, da

maa hand Sagen til Kon-

gensh0JesteRetindst8evne,

og siden gaais derom hvis

Ret er; Dog skal hand

strax tage Staevning, med
mindre Exsecutionen skal

have sin gaenge.

M'

17.

en dersom nogen,

enten fra Na-

derens

derens Sacramente haver

vseret udelukt, eller med
Band truet, og vil sig

dog omvende, og giore

een alvorlig og hiertelig

Bekiendelse, eller andre,

som b0r at staa aaben-

bare Skrifte, eller de, som

inden Tinge med oprakte

Fingre befindis Meenee-

dige at vaere, eller de,

som til Tinge have vaeret

sigtede og Tyverj overbe-

vist, og dog benaadede;

Item de, som forManddrab

ere benaadede, og de, som

Bandsatte have vaeret, og

nu een ret alvorlig og

Hiertens Omvendelse be-

gaere at bevise, de maa

igien for deris aabenbar-

lige Forseelser og Forar-

gelser aabenbarligen til

Meenigheden annammis,

hvilket skee skal efter Prae-

diken til Hejmesse, imens

Meenigheden er tilstaede,

ogikke, enten til Fropraedi-

ken, eller for end Tienisten

begyn-

§ 15: Reces 1643 1. 2. 16.

§ 16: Reces 1643 1. 2. 17.

§ 17: Reces 1643 1. 2. 18.
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begyndis til Hejmesse.

Afl0sningen skal vaereefter

den dertil i Eitualen for-

skreven Maade.

18.

Naar den Bandsatte er

saaledis igien i Guds

Meenighed indlemmet, og

haver derpaa efter sin

Christelig Omvendelse be-

kommet Afl0sning, damaa
ingen, enten til Tinge, el-

ler i anden Forsamling,

eller nogenstaeds, hannem

det bebrejde; Og saa

fremt nogen det gi0r, da

skal hand give tyve Lod

Selv til Straf, til lige

Deele imellem de Fattige

og den, som det blev be-

breidet, og om hand ikke

formaar dem at udgive,

stande aabenbare Skrifte.

19.

Deer nogen Bandsat,

som ikke, enten aa-

benbare i Kirken, eller

paa

paa sin Sotteseng bliver

afl0st, da maa hand ikke

beghivis i Kirke, eller Kir-

kegaard.

20.

Dersom nogen, der aa-

benbarlig haver syn-

det paa et Stsed, og kand

ikke saa lettelig komme did

igien, hvor Meenigheden

aabenbarlig skulle forbedis,

for adskillige Aarsagers

Skyld, begserer hiertelig

Afl0sning paa det Staed,

som hand da befindis paa,

kand det hannem og aa-

benbarligen tilladis; Dog
saaledis, at den Praest, som
er paa det Staed, hvor Syn-

den er bedreven, beskedent-

lig tilkiendegiver den heele

Sags Omstaendigheder og

Lejligheder, at samme Per-
son maa uden Fare aaben-

barligen afl0sis, saa og be-

der den Sognepraest at

giore det, i hvis Meenig-

hed hand da findis at vaere.

Og,

;^' 18: Reces 164S L 2. IS.

§ 19: Reces 1643 1. 2. W.
§ 20: Reces 1643 1. 2. 2(L
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Og, iiaar samme Person

der er aflost, skal Sogne-

prsesten denforrige Praest

tilskrive det hos sig at

vsere forrettet, at hand det

derefter kand forkynde og-

saa aabenbarligen i sin

Meenighed, som til at af-

bede den begangen Forar-

gelse paa samme Persons

vegne, hvorpaa hand paa

det andet Staed hafde be-

kommet Aflasning.

21.

Naar nogen for sin For-

seelse bor at sfcaa

aabenbare Skrifte, og hand

sig med et angerfult

Hierte og gudelig Andagt

dertil indstiller, da skal

Praesten staede hannem til

Aflosning, om end skiont

Herskabet sin Rettighed

ikke bekommet haver.

22.

Hender det sig, at no-

gen XJbekient, som i

Kongens Riger og Lande

fodt

fodt er, og holdis fra Sa-

cramentet, fordj hand ikke

skaflfer Bevis om sit Liv

og Levnet, sig saaledis

forseer, at hand Kirkens

Disciplin b0r at udstaa,

da skal hand dog ikke

til aabenbarlig Aflosning

annammis, med mindre

hand skaflfer Bevis; Og
hvis hand den ikke skaflfer

inden een vis forrelagfc

Tid, da skal hand til Prov-

stemodet indstaevnis, og

saaledismed hannem hand-
lis, som her oven for om
halstarrige Bandsatte er

maeldet.

23.

Ingen maa af den Chri-

sten Meenighed ude-

lukkis, eller bandsettis,

ej heller maa lysis til

Band for den, som ikke

vidis hvem hand er;

Men dersom nogen Synd

og TJtilborlig Gierning

af TJbekient Menni-

ske

§ 21: Reces 1643 2. 5. 4. jfr.

Synodalia Roskild, 1576.
§ 2^: Reces 164'i 1.2, 21.
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skebedrivis, da skalPrae-

sten af Prsedikestoelen be-

de og formane Gud, at,

saa fremt samme Menni-

ske lever, det maatte blive

kient, aabenbaret og til-

berligen straffet, og kom-

me til sine Synders Be-

kiendelse og Omvendelse

:

Derhos, at efterdj samme
Menniskis Synder, som

hand holder hemmelig,

ere hannem i Himnjelen

forbeholdne, og hand der-

for er saa meget dis laeng-

re^ fra sin Omvendelse,

som hand holder sig Ube-

kient for Guds Ords Tie-

nere og den Christen Mee-

nighed, da skal hand ad-

varis, om hand saa er ved

Haanden, at hand den

Formaning herer, eller og

derom sparge kand, at hand

holder sig fra Christi Le-

gems ogBlods Sacramento,

efterdj hand er i Guds

Vrede, indtil hand sig bed-

rer, bekiender og omvender.

24. Der-

' Sttal. yPTU; Ah': Ijeugere

24.

Dersom nogen Hus-

bond, eller Herskab,

befindis at ligge og 0ve

sig i nogle aabenbare Syn-

der og Laster, imod Gud
og sin egen Samvittighed,

eller og sine Tienere fra

Guds Tieniste med Hoverj,

eller anden Syssel, uden

storste Aarsag og Forno-

denhed, om Bede- eller

Hellig-Dage findis at holde,

da skal Praesten i det

Sogn, som samme Person

er boesat, eller og sig

opholder, farst i eenrum

hannem advare; Og der-

som det ikke vil hielpe,

give Provsten og Super-

intendenten det tilkiende,

hvilke fomsevnte Person

skuUe for sig indkalde,

og iligemaade med han-

nem med Band, og

andet, sig forholde og

procedere, saa som de for

Gud og Kongen i sin

Tid agte at forsvare, om
de

^' 24: lieces 1643 1. 2. 24.
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de herudj af nogen Per-

sons Anseelse sig lade

betage og afholde fra at

forrette det, som de Gud
og Kongen pligtige ere

i deris Bestilling at efter-

komme. Dersom da saa-

dan Person enten med
Trusel, Beskikkelse, eller

anden Gevalt, sig paa no-

gen Gruds Ords Tiener

understaar sig at forgribe,

da skal det ingenlunde blive

TJstraffet; Og saa fremt

Praesten sig ikke herefter

retter, da skal hand afKon-

gens Stigtsbefalningsmand

og Superintendenten tilta-

lis og danunes fra sitKald

;

Og dersom Kongens Befal-

ningsmand, eller Super-

intendenten, ikke Kongen

det tilkiendegiver, skuUe

de give fire hundrede Lod

Selv til naeste Hospital.

D
25.

ersom ellers no-

gen paa Prae-

sten,

sten, eller bans Medhiel-

pere, skielder, eller nogen

af dem for deris velmeente

hemmelig Advarsel og

Refselse beskikker, da ber

det deris Ovrighed at til-

kiendegivis, som derover

sknlle straflFe; Og hvis

de det efterlade, da skal

det paa hejere Staeder

andragis.

26.

Og
eftersom Praesten

med sine Medhiel-

pere got og Christeligt

Betsenkende, Limfseldig-

hed og Beskedenhed, i

tviflraadige Sager haver at

bruge, saa skuUe de Sa-

ger, som alleene i een-

rum for dennem forrettis,

med Paamindelse, Forma-

ning, Forsporgen og Ad-

varsel om udspret Rogte,

ikke siden til nogen udvor-

tis Verdslig Forhor, eller

Proces, drivis imod den-

nem, om end skiont al-

ting

§ 26: Reces 1643 1.2.27. § 26: Reces 1643 1.2,28.
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ting ikke befindis, som
R0gtet gaar, eller for

Verdslig Ret komme nogen

til Skade i nogen Maade.

Og paa det den Bereg-

tede, om hand TJskyldig

er, ikke skal komme i

Vanr0gte, da skal intet

skriftlig fattis om saa-

dant; Men alting hemme-
lig i deris Mode holdis

og forrettis ; Og om Prae-

sten, eller bans Medbiel-

pere, noget, som bemmeligt
er, udf0re, da skal band

miste sit Kald, og een hver

af dem give til de Fattige

trediesindstyve Lod Salv.

27.

Priesteme skulle og

alle dem, som med
Svseren og Banden sig

dagligen forsee, udj Skrif-

temaal derom beskedent-

lig og med Betsenkende

adyare, saa og een bver

i Prsediken og Skrif-

temaal tilraade, at de

i de-

i deris Huse dermed til-

borlig Indseende bave

;

De skuUe og i alle serlige

Samqvemme paaminde

dem, som i saa Maade
Gud forteme, og derhos

formane, at de noget

til de Fattige udgive;

De skulle' og deris

Navne, som sig berimod

motvilligen anstille, an-

tegne og til Herskabet

overlevere, som tilb0rligen

dennem b0r at straflfe.

28.

Befindis Prsesten, eller

bans Medbielpere, i

deris Bestilling at see

igiennem Fingre, eller

vaere fors0mmelige , da

skulle de efter Kongens

Stigtsbefalningsmands og

Superintendentens Sigelse

straftis, som vedb0r.

N"'e

29.

nogen Tvist,

eller Ueenigbed,

kun-

5V 21 : Reces 1643 1.1.31. § 28: Reces 1643 1.2.31.

§ 29: Reces 1043 1.2.23.
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kunde indfalde imellemTor-

aeldre ogBorn, Husbondog

Hustrue, trolovede Folk,

eller og andre Naboer og

Venner, som Christeligt og

best var at kunde uden

Vitloftighed og andenEf-

tertale i Stilhed vorde bi-

lagt, da bor og kand een

hver, som meest Christeligt

Hierte haver, og meest be-

gaerer at skye Forargelig-

hed, Had og Avinds onde

Begyndelse, enten beklage

sig for sin Sieleserger allee-

ne, eller, om det ikke vil

Melpe, for hannem og bans

Medtienere tilhaabe,og saa-

ledis give Christeligen Aar-

sag til, at af een ringe Mis-

forstand ikke skuUe folge

een Hednisk Uforligelig-

bed, men meget Ont iTide

kunde forrekommis. Findis

nogen forargelig i saadan

Uforligelighed at frem-

ture, da handlis med han-

nem saaledis, sam tilforn

om Halstarrige ermaeldet.

X. Cap:

X. Cap:

Om Praesters Embede

med Lig.

1. Art:

Prsesteme skiille kaste

Jord paa de Dode,

naar de ere hensatte, eller

i Jorden nedsatte, og der-

som de have Stunder, og

ere bedne derom, skulle

de paa Praedikestoelen

holde een Prsediken og

Formaning af Guds Ord

til Folket, og hvis dennem

derfor godvilligen givis,

maa de annamme, enten

de ere Kiabstsed- eller

Landsbye-Prsester ; Men
ingenlunde maa de nogen

forreskrive , hvad , eller

hvormeget, de ville have,

under deris Kalds Forta-

belse. For Jorden allee-

ne

§ 1' jfr. kgl Missive 1592 20.

Maj.
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ne at paakaste maa de in-

tet tage paa Landsbyerne.

2.

Udj Ligpraedikener

skulle de holde Maade
med den D0dis Livs og

Levnets Opregnelse og Be-

r0ininelse, og vogte sig, at

de intet sige, som kand

vsere imod deris egen Sam-
vittighed, saa og at de in-

tet Us0mmeligt om den

D0de inselde.

De maa ej kaste Jord

paa, eller holde Lig-

praediken over nogen, som
for sin Misgierning er ble-

ven rettet, eller bar myrt
sig selv med Villie, eller

er bandsat og ikke afl0st,

eller er d0mt til^ mindre

Mand, for end 0vrigheden

og Sagsogeren er tilfreds-

stillet.

Udj Pest og smitsomme

Sygers Tider skulle

de i Kirken giore kort og

kun half saa langLigprse-

diken som ellers, og paa

Kirkegaarden i Stsedet for

Ligpraediken alleene giore

een kort Formaning, eller

Isese een Bon og Herrens

Bon, og derudj med de

hosvaerende Gud om Syg-

dommens Formildelse, og

anden Nodtorft paakalde.

4. De

§ 2: Kyi. Missive 1624 11.

Marts, HeceslG43l.l. 0.

XL Cap:

Om Prffisters Liv og

Levnet, Forseelser og

Boder.

1. Art:

Praesterne skulle i al

deris Liv og Levnet

og Omgaengelse sig saa-

ledis anstille, som det

Cxuds Ords Tienere bor,

at deris Tilherere

kun-

§ 4: Kgl. Missive 1592 Si. Maj.
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kunde tage gode Exempler

af dem, og deris Liv og

Lserdom kand svare hin

anden til Opbyggelse og

uden Forargelse, saa at de

ikke selv med deris Liv og

Levnet deris Embede van-

aere ; Men sig saaledis al-

tid forholde, som deris

Kalds Vserdighed udkrse-

ver.

2.

De skuUe altid gaa i

rette Praeste-Kiseder,

som kand sonime eenGuds

Ords Tiener: Ingen Vaa-

ben, Kaarer, eller Bysser,

bsere, eller med sig fere:

Deris Hustruer og Bom
skuUe klsedesigtarveligen,

som den Stand semmer,

uden al Overdaadighed.

3.

Ingen Prsest maa sig med
andensKaldbevare, en-

tenmed GudsTienistisFor-

rettelse,Ligpr8ediken, eller

i andre Maader, uden det

skeer

§ 2: Kirkeordinam 15,39 Bl
LXIX, jfr. Frdg. 1029
27. Marts 3. 2.

§ 3: Kirkeordinam 1S07 2,9

ifr. kgl. Missive 1568 28.

Febr.

skeer efter den rette Sog-

nepraestis Begaering, og

med bans Villie, eller

Superintendentens Befal-

ning.

Praesteme maa ingen

Brandsted- ellerTrog-

le-Breve give nogen, men
alleeniste een Forskrivelse

til Ovrigheden om deris

Nod og Trang.

5.

De skulle ingen Sogne-

vidner underskrive,

eller forsegle ; Men Skuds-

maal skulle de give, som

de agte at forsvare.

6.

Praesteme paa Lands-

byeme skulle holde

tilborligLykkelse, Gierder,

Hegnet ogandet, med deris

Naboer, paa det de skulle

ikke komme i Kiv og Trette

med dem; Men holde

sig

§ 4: Synodalia Roskild. 1559,

1571, 1586, 1592.

§ 5: jfr. Reces 1643 2. 21. 1 og

Kirkeordinans 1607 2,9.

§ 6: jfr. Synodalia Roskild.

1560.
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sig fra deris Gadestaevne,

ej heller komme til Tinge,

uden de li0jligen nadis

dertil, og have kilforn der-

om sig med deris Provst

og Superintendent raad-

f0rt.

7.

De skuUe betimeligen

udgive hvis Giesterj,

eller andet, som de i Kon-

^ens Jordebog staa for.

saa og den Pension af de-

ris Kald, som de hidindtil

givet have.

8.

Ingen Praest maa reise

langvejs hen i Stig-

tet, uden hand giver Prov-

sten dettilkiende; Ej hel-

ler uden Stigtet uden Su-

perintendentens Forlov

;

Og dog skal hand alting

saaledis beskikke, atintet

i bans Fravserelse bliver

i Embedet forsamt.

9. Prsft-

9.

Praesterne skuUe ingen

Kiobmandskab bruge,

uden med hvis hiemme

hos dem selv avlis og gia^

ris: Meget mindre skuUe

de holde noget Drikke-

huus, eller selge, enten

01, eller Brsendevin.

10.

De maa ingen Verds-

lige Bestillinger sig

medbevare, som: Fogeds,

Skrivers, Procurators til

Tinge, Kiogemesters til

Bryllupper, eller andet

Vertskab.

11.

Hvilken Prsest sig i

Naderens Sacramen-

tis Forrettelse XJagtsom

og TJtilberlig forholder,

og Vinen for Bradet ud-

deeler, skal strax Prae-

dikestoelen forbydis, og

holde sig fra den, og efter

oflFentlig Afbed af Prov-

sten

§ ^' jfT' Kirkeordinans 1007
^f^ * Synodalia Roskild.

1607.

§ 9: Kirkeordinans 1539 BL
LXIX,

§ 10: jfr, Kirkeordinans 1607

S 111 Receo 1643 1.1. Z3.

X
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sten afl0sis: Eller og, om
den, som sig forseer, selv

er Provst, af Superinten-

denten, eller, om hand af

Sygdom, eller anden lovlig

Forfald, forhindris, af een

dertil af hannem forordnet

fornemme Provst ; Siden

skal hand, som sig for-

seet haver, for Provstemo-

det af Superintendenten

indstsevnis, og effcerat om
hans Livs og Levnets For-

hold flitteligen er vordet

randsaget, da, saa fremt

det befindis klarligen,

at hand enten for

TJskikkeligt Levnet er be-

r0gtet, eller af Drukken-

skab samme Forseelse ha-

ver begaaet, b0r hand

baade Kald og Embede at

have forbrut. End befin-

dis hand ellers i Liv og

Levnet i alle Maader skik-

kelig, og haver slig For-

seelse af bar TJagtsom-

hed og dybe Tanker be-

ganget, da maa hand sin

For-

Forseelse efter aabenbar

Aflosningmed Penge-Straf

til fattige Praeste-Enker af-

sone, efter Kongens Stigt-

befalningsmands og Super-

intendentens Sigelse. Men
befindis nogen af Sygdom

og Uformodentlig Skr0be-

ligheds Tilfald at vaere

overilet, da maa hand blive

vedKaldet, og een Capellan

underholde; Dog maa hand
ikke selv noget for Alteret

forrette.

12.

Provsten skal dennem,

som saaledis have

annammet Sacramentet, i

eemnim for sig tage, og

dem undervise, hvor stor-

lig de sig forseet have,

i det de ikke selv agtede,

hvad de giorde ; Dog skal

hand derhos tr0ste dem i

dette saa vel som andre

syndige Tilfald, og si-

den ofifentlig alle Tilh0-

reme^ advare, at de sig vel

skulle

• Saal. ANPTU; K: Tilh0rere

§ 12: Beces 164S 1. 1. 23.
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skuUe betaenke, at dersom

nogen saadan Tilfald kunde

forrekomme, de heller selv

med sagtmodig Advarsel

det hos Prsesten forre-

komme, end som sig i bans

XJbetenksomhedgioredeel-

agtige. Der efter kunde

de, som saadant er veder-

faret, efter hemmelig Paa-

mindelse og Skiiftemaal

igien annammis til Sacra-

mentet.

13.

Hvilken Pra^st til Egte

tager noget Qvind-

folk, som af anden tilfom

besovet er, eller befindis at

have S0gt Sengmed sin Hu-
struOjfor end de tilEgteskab

ere sammenviede, miste sit

Kald efter lovlig Proces.

14.

Befindis nogen Prsest.

saa beskaenket,athand

ikke kand giore sifcEmbede

uden Forargelse, om hand

fordris

fordris til nogen, da skal

hand strax uden videre

Paamindelse d0mmis fra

sit Kald; Og derfor,

naar nogen Geistlig Mand
bliver til noget aerligt

Vertskab indbeden, skal

hand ingenlunde sig til

Drukkenskab lade be-

vaege, ej heller til nogen

anden Overfledighed, Nat-
tessede, Letfaardighed i

Snak, i Dantz, eller noget

saadant; Ingen maa hel-

ler anmode hannem, me-
get mindre ville n0de
hannem til nogen Druk-
kenskab.

15.

Prsesterne skuUe beflitte

sig paa at have og

bruge foruden Bibelen

gode tienlige Boger,

som af vise og laerde

Maend ere vedtagne. Ha-
ver Praesten Middel, og

vil ikke forskaflfe sig saa-

danne Boger, naar hand

af

:>• IS: Reces 1643 1. 1. 32,

§ 14: Reces 1643 1. 1. 22.
§ 15: Kirkeordinans 1539 Bl.

LXXXVllI.
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af Provsten, eller Super-

intendenten, derom er

bleven paamint, da bor

hand at straffis derfor

efter Superintendentens Si-

gelse.

16.

De B0der, som Prae-

ster, eller andre

Geistlige, blive tildomte

at udgive for Forseelser,

som til deris Afsettelse

fra Kaldet ej strekke,

skal givis til fattige Prse-

ste-Enker, i livo og jus

Patronatus til Kir-

kerae haver. Det samme
skal og forstaais om de

Lejermaals Boder, eller

andre deslige B0der, som
ej strekke sig til den

gandske Boeslod og

Formuis Fortabelse, hvil-

ke der kand falde paa

Prsestegaardenis Grund,

og skuUe udgivis af de-

ris Tienistefolk og Ty-

ende.

Xn. Cap:

§ 10: Gejstlighedens Pri'vil. IGGl
24. Juni § 7 if'r. lieces

1643 1. 1. 21.
"

XII. tap:

Om Ppffisters Boliger

og Indkomster.

1. Art:

Praesteme skulle boe i

deris Sogiie, og hos

deris betroede Meenighed,

og i deris rette Prseste-

gaarde, hvilke de skulle

beholde frj med al deris

Rettighed og rette Tillig-

gelse, som der af Alders

Tid tilligget haver; Og
hvor der ere tvende, eller

fleere, Prsestegaarde, da

skal Praesten boe i den eene,

og nyde af dens Skov frj

Olden og fornoden Ilde-

brand, og af de andre

Gaarde, saa vel som afBon-

dergaardene, der til bans

Bord tillagte ere, skal

hand opbaere og nyde al

Frugt

1: nfcesl64-'n.l.30, Kirke-

ordimius 1631) Bl. LXIX,
Frdg. 1064 19 Jan. § 10,

Elbe Artikltr 1542 § 6.
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Frugt og Landgielde, saa

og Herligheden, saa vit

hand haver haft i rolig

Hsevd i tyve Aar, eller og

hand beviser hannem med
rette at tilhore.

2.

Om saa er, at derikke er

Skov til den Gaard,

som Prsesten iboer, da skal

hand nyde frj Olden og frj

Ildebrand til Skiellighed af

de Skove, som ligge til den

andenPrseste-ellerAnnexe-

Gaard, om der er Skov til;

Dog skuUe de, som have

Tilsyn med Prsesteskovene

flittig tilsee, at Prscsterne

dem ikke forhugge.

3.

Af Annexe-Gaardene

nyde Prsesterae selv

alle Tiendens Deele.

4.

Med Prsestegaardenis

Bygninger, som

Prsesterne hoe udj, og

den-

dennem er tillaf at maa
sig tilforhandle for et hun-

dred Rix Daler, og alle de

Penge, som derafkandind-

hringis, ere de Fattige i

Ki0benhavn overdragne,

skal forholdis, som efter-

felger: 1. Skal ingen Cre-

ditorer, i hvad Gields For-

dring de hos Prsesten, hans

Hustrue, Bom, eller Ar-

vinger kunde have, enten

i Prsestens levende Live,

eller efter hans Dod, ved

hvad Navn, eller under

hvad Prsetext, det og vaere

kunde, tilstsedis nogen

XJdlseg, ForsikkringS eller

Pant, i nogen tilkiebt

Praestegaards Bygning

at bekomme; Men hvis

den Indehavende Boe
og Formue ikke kunde

tilstrekke til den bort-

skyldige Gields Afleggelse,

maa Creditorerne hos den

afdode Praestis Efterkom-

mere saa meget bekomme,

som Bygningen f0rste

Ki0b

§ 2: Rihe Artikler 1542 § 6.

§ '^ •'

Jfr- Synodalia Roskihl.

1575.

§ 4: Gejstligliedens Privil 1661

' Siud APTU; K: Forsikkeriii.u'

24. Jtm § 4, Frdg. 1664
19. Jan. Princip.

§ 4 Nr. 1: Frdg. 1664 19,

Jan, § 3.
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Kiob kostet haver, hvis

den dis imidlertid ikke er

bleven brostfseldig ; Men
dersom den liojere skulle

vorde vurderet, skal det

vrige den Afdedis Hustrue

og B0rn til een ringe Un-

derholdningtilkomme uden

nogen Creditorernis Prae-

tention og Forhindring;

Dog skal i een hver Prae-

stis Sterfboe, som een pri-

oriteret Crield, forlods ud-

tagis, hvis den afgangen

Prj«st til de Fattigis Di-

recteurer for den afkiob-

te Prsestegaards Bygning

kand vsere skyldig bleven,

saa vel som i Ssedlands

Stigt for hvis hand til

Praeste-Enkerne kand have

anlovet at udgive, eller

paa Rente have. 2. Dersom

nogen tilkiebt Praeste-

gaards Bygning ved Ulyk-

kelig Hendelse afbraendis,

da skal til dens Opbyg-

gelse gives af hver Kirke

i samme Stigt, hvor XJ-

lykken

lykken skeet er, som nos^en

Middel haver, een Eix Da-

ler. 3. Naar nogen Praest,

som sin Praestegaards Byg-

ning betalfc haver, ved Do-

den afgaar, da skal bans

Efterkommere i Kaldet be-

tale bans Arvinger samme
Bygning og dens Forbed-

ring efter to naeste Prie-

sters og to beste Sogne-

ma?nds Viirdering; Dog
saa at Vurderingen ikke

overgaar fern hundrede

slette Daler. 4. Naar no-

gen Praestis Hustrue ved

Doden afgaar, da maa ikke

Praestegaardens Bygning,

naar Skifte holdis, saa

som noget Sterfboen til-

horende, komme til Deel-

ning; Men efter Praestens

Dod skal den komme
bans Born og egne Ar-

vinger til beste, og til

denneni alleene af Efter-

kommeren efter Vurderin-

gen betalis. Men gifter

Praestcn sig igien, og efter

sin

§ 4 Nr. 2: Frdg. 1664 W.
Jan. § 4.

4 Nr. 4: Frdy.

Jan. § 5.

1664 W.
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sin dedelig Afgaiig een

Hustrue efterlader, da ta-

ger hun lige Lod i Gaar-

dens Vurdering, som i an-

den Sterfboens Formue.

5. Haver nogen Prsest ikke

villet sig tilforhandle sin

Prsestegaards Bygning for

overskrevne^ hundrede Rix

Daler, da skal hand aar-

ligen til hver ellevte Junii

erlegge til de Fattigis

Directeurer sex Eix Daler,

som ere Eenten af for-

nsevnte Hovedstoel, uden

alVederlag; Ognaarhand
ved D0den afgaar, skal

det vaire de Fattigis Di-

recteurer paa de Fattigis

vegne tilstaet, Gaarden at

lade vurdere, og forlods

ud paa dens Brostfseldig-

hed lovlig Fseld tage efter

Lands Maneer af beste

Gods, og hvis dennem da

synis for de Fattige nyt-

tigst at beholde, saasom

enten hvis Gaarden bliver

vurderet for, om den

belin-

befindis vel holden ved

magt, hvilket Efterkom-

meren i Kaldet da til de

Fattige alleene, og ikke

til den afgangen Prsestis

Arvinger, eller Creditorer,

skal betale, ligesom de

Fattigis Fuldmaegtige med
hannem derom paa Direc-

teurernis vegne vorde for-

ligte, eller om det synis

for de Fattige gavnligere,

kand de Faeldet nyde og

beholde; Hvor imod da

Efterkommeren i Kaldet

den brostfseldige Gaard

frj kunde foraeris, eller,

for hvis billigt er, forun-

dis, med de Vilkor, at

hand den aarligen bygger

og forbedrer, hvilket hans

Arvinger siden, uden vi-

dere Betalning, af Efter-

kommeren skal betalis. 6.

Lader nogen Praest imid-

lertid sin Gaards Bygning

forfalde, skal det vsere

Directeureme frit for, naar

saadant dem tilkiendegivis,

Gaar-

* Saul. AKT; P: ovuuskrcviie

§ 4 Nr. 5: Frdg. 1664 19,

Jan. § 6.

§ 4 Nr. 6: Frdg. 1664 19.

Jan. § 7.
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Gaarden uden Ophold at

lade syne, og dens Br0st-

fseldighed ved TJvillige

Dannemsend taxere, hvil-

ket af Prsestens boe skal

udtagis, og strax paa

Gaarden settis, med min-

dre hand stiller n0jagtig

Forsikkring for sig, at

hand det paa Gaarden in-

den et Aars Forlob vil

anvende, og skal de Fat-

tige dog efter forrige Prse-

stis Dod have Magt med
Efterkonuneren i Kaldet

derom at capitulere. 7.

Paa det Directeureme al-

tid kand have een rigtig

Videnskab omPrsestegaar-

denisBeskaflfenhed, da skal

Kirkemis Forsvar med
Provsteme dennem XJnder-

retning flittlg herom gi0re,

saa ogsaa efterkomme alt

hvis Directeureme af den-

nem til de Fattifis Gavn
og Beste i denne Post at

forrette begserende vorde,

som de agte at forsvare.

5. Prse-

Praesteme skuUe nyde

deris Tiende og Offer

paa de tre store Hojtider,

til Brudevielse, Bernedaab

og Barselqvinders Kirke-

gang: Saa og een Hostdag

af Husmaend og Husqvin-

der, som ikke selv have

Komssed til deris Hiise

paa Xandsbyeme: Og i

Ki0bst8edeme derisPrseste-

penge tvende gange om
Aaret, saa som de hidind-

til nydt have.

Der^om Prsesterne no-

get er frakommet

med Uret, enten Gaarde,

Huse, Agre, Eng, Skov,

Fiskevand, eller noget saa-

dant, da skuUe Kirkens

Patroner, eller Kongens

Befalningsmsend , deele

samme Ejendom dertil

igien med rette; Ilige-

maade skuUe de den-

nem tilhielpe, at de af

Sogne-

§ 4 Nr, 7: Frdg, 1664 19.

Jan. § 9.

§ 5: Kirkeordinans 1539 Bl.

LXIX, 1607 2,9, Ribe Ar-
tikler 1542 § 14 jfr. § 9.

§ 6: Kirkeordinans 1539 Bl.

LXIX, 1609 2,9, Gejstlig'

hedens Privil. 1661 24.

Juni § 5, Ribe Artikler

1542 §8 jfr. § 10.
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Sognefolket deris Eettig-

hed til gode rede be-

komme, og i alle Maader

dennem mod Uret for-

svare.

XUl. €ap:

Om Ppffiste-Enkers

og Arvingers Vederlag,

som kaldis Naadens

Aar.

1. Art:

Naar nogen Landsbye-

praest doer? efterat

Eug er saaet, som kort

efter St. Mortens Dag, da

skal bans efterlevendis

Enke, Born, eller Arvin-

ger, have den heele Eug-

ssed, som er lagt, og den

halve Bygsaed, som til-

kommendis vaar skal leg-

gis, med den halve til-

kommendis Tiende.

2. Men

2.

Men doer hand efter

Bygsseden,som imel-

lem Voldermisse og St.

Bartholomsei Dag, da maa

de hoste det, som saaet

er, tage det Aars halve

Tiende, og have siden den

halve Eugssed, som skal

leggis.

3.

Men doer hand imellem

St.Bartholomsei Dag

og St. Mortens-Dag, da

skal de beholde det Aars

Tiende alsammen, og have

den tilkommendis Eugssed

alleene.

4.

Under Saeden forstaais

alt det slags Kom
tillige med Engen, som

det Aar hostis og biergis

i den Vong, som de Sae-

den bekomme af.

5.

T il den Saed, som

skal leggis, og

Efter-

§ 1: Kirkeordinans 1539 Bl.

LXXIIjfrt. med Rihe Stifts

Erkloering 1661.

§ 2: Kirkeordinans 1539 BL
LXXIII.

§ 3: Kirkeordinans 1539 Bl.

LXXIIL
§ 4: Odense Provstemodebeslut-

ning 1628 23. April jfrt.

med Rihe Stifts Erkhering

1661.
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Efterkommeren ii3^der half

af, naar den hostis, skal

Efterkommeren udstaa den

halve Omkostning, som

derpaa gaar med PI0.J-

ning, Ssedekom og Host-

arhejde.

6.

Alt Oflfer, som inden

Kirken fald^*, fra

den Dag Prsesten dode og

indtil Aarsdagen derefter,

skal deelis i tvende lige

Deele, hvoraf Enken og

Arvingerne bekonmie den

eene, og Efterkommeren

den anden ; Men hvad som

Efterkommeren givis uden

Kirken, som for Ligpr<«-

diken og anden Tieniste,

det beholder hand alleene

for sin Umage. Ilige-

maade deelis og al Land-

gielden og anden saedvan-

lig Retzel, som af Gaard-

maend og Husmsend givis.

7. Pn«-

Praeste-Enken beholder

Praeste-Gaarden et

gandske Aar omkring, dog

saa, at hun den forsvar-

ligen ved lige holder.

Imidlertid skal hun for-

skaflfe Efterkonmieren no-

gen beqvem Vserelse derudj

med Seng, lid og Lys, og

holde hannem til Kost,

indtil et andet Aar hand

tager Renten af Kaldet.

8.

Hvis Efterkommeren

herudj afgaar, det

skal hand, om hand i le-

vende Live kommer fra

Kaldet, eller efter bans

D0d bans Efterleverske og

Arvinger, have Vederlag

for, paa den Maade, som

sagt er.

9.

Hender det sig, at

Efterkommeren

strax efter sin Formands

Dod

§ 6: Kirkeordinans 1607 2,9.

§ 7 t *S7. .- Kirkeordinans 15S9
£L LXXIJ.

§ 8: Kirkeordinans 1!j39 BL
LXXIll; 1607 2,9.
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D0d traeder til den fulde

og heele Indkomst, da

kand bans Efterleverske

og Arvinger ikke holde

sig til noget Vederlag for

det, som hand ikke haver

mist.

10.

DersomEnken paaLan-

det ikke bliver i

Kaldet efter Prsestens D0d
forsynet, da skal Efter-

kommeren aarligen af Kal-

det give hende noget til

Underholdning, som Prov-

sten og tvende Prsester i

Herredet efterKaldetsLej-

lighed og hendis Tilkor

kunde billigt eragte; Dog
at det ikke overgaar den

ottende Part af Kaldets

visse Indkomme, hvilket

hun skal nyde, saa Isenge

hun sider i et serligt og

Uberogtet Enkessede, og

hende af Prsesten leveris,

dersom hun sig opholder

inden Herredet ; Hvis

ikke, da det leveris i nse-

ste Ki0bstaed paa det Stsed,

som Enken det er begse-

rendis; Men hvis i Kaldet

lindis fleere end een Enke,

da bor sanmie Pension at

lignis imellem dennem ef-

ter deris Vilkor og Tilstand

af Provsten og tvende Prae-

ster med Superintenden-

tens Raad.

11.

Naar nogen Ki0bstaed-

prsBst doer, da skal

i lige Maade bans Enke

beholde Prsestegaarden et

Aar omkring, medmindre

hunafKirkevsergeme imid-

lertid bliver forseet med
een beqvem Boelig, hvil-

ken hun frj skal nyde, saa

Isenge hun sider i et aer-

ligt og Uberogtet Enke-

saede; Og ellers skal hun

efter sin Mands Dod, og

bans Born, eller Arvin-

ger, een sinde have half-

deelen af den aarlige visse

og

§ 11: Kirkeordinans 15S9 Bl.

L XXllJ.
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og Uvisse Prsesterente,

undtagen Trolovelse- og

Begravelse-Penge, at reg-

ne fra Prsestens Dod ind-

til Aarsdagen derefter.

Siden skal 0vriglieden for-

uden frj Boelig forsee

hende og hendis B0rn, om
hun selv ingen Middel

haver, med nogen Ophold

af de Fattigis Penge : Men
hvis ingen Middel dertil

findis hos 0vrigheden, da

skal Efterkommeren give

hende noget aarligen til

Underholdning efter Kal-

dets Lejlighed, og Prov-

stens og tvende Prsesters

Sigelse.

12.

Prsesters og andre Geist-

lighedens Enker, som

n0dis til i Kiobstsedeme

sig at nedsette, skulle,

saa Isenge de i deris Enke-

ssede side, og fore et Chri-

steligt og serligt Levnet,

vaere frj for al borger-

lig og Byens Skat og

Tyn-

Tynge, om de end skitmt

drive nogen ringe Handel

;

Men dersom de bnige no-

gen stor Handel, da give

de af Handelen alleene.

Men de, som befindis

gandske fattige at vaere,

skulle herforuden ogsaa

vaere frj for al Indqvarte-

ring, Vagthold og deslige.

13.

Hvor i Kiobstsederne,

ellerpaa Landsbyer-

ne, er Capellan i Kaldet,

som lonnis af Sogneprae-

sten, og ikke haver sin

visse Rente i andre Maa-

der, der skal efter Sogne-

prsestens Dod Arvingerne

og Efterkommeren, begge

lige eens, Aaret omkring

hannem underholde, efter-

som de lige udj Renten

og Fordeelen opb?ere.

H
14.

vad Kongelige Skat-

ter , eller

Paa-

^' 12: Reces 164S 1. 1. 24,
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Paalseg, paabydis at* Kal-

dets Indkomst, skal een

hver udgive, som hand

deraf opbaerey og nyder.

XIV. Cap:

Om Capellaner, eller

PraBsternis Medtienere.

1. Art:

Hvilkeii Sognepraest,

som for Alderdoms,

Skr0beligheds, eller Sog-

nenis Vitloftigheds, Skyld

behover een Medtiener,

hand maa med Superin-

tendentens og Provstens

Raad sig een skikkelig

Person, end og sin egen

Sen, om hand dertil due-

lig befindis, udvaelge der-

til, og hannem til

Siiperintendenten forskri-

ve.

^ i-* jjv, Kirkeordinans 1607
2,9 Off Meces 16431.1.20
jfrt. med liihe Stt/ts Ei-
kl(tring 1661.

ve, at hand hannem til

Embedet indvier; Dog at

den, som haver Rettighed

til at kalde Sognepraest,

beholder sin Ret Ubeskaa-

ret, uaar Sognepraesten, en-

ten deer, eller Kaldet af-

staar.

2.

EUers maa ingen Sogne-

praest, saa laenge hand

er ung og karsk, tage Ca-

pellan, hvilkenhand kand

give een ringe Ting for al

Tienisten og Umagen, og

selv leve i 0rkisl0shed ^ og

Vellyst, og optage dog al

Renten.

3.

Hvis Contract imellem

Sognepraesten ogCa-

pellanen oprettis, skal af

Provsten med underskrivis

ogforseglis, atdetkandgaa

lidelig til paa begge Sider

;

Og skal det i Kaldsbre-

vet indferis, hvad Capel-

lanen aarligen^ skal have

til Lon, og at Sogne-

Prae-

• Saul. ANPTU; K: 0rkel08lie«l
» Suat. ANPTU; K: uarlig

§ 2: Kirkeordinans 1607 2,9.

§ 3: Kirkeordinans 1607 2,9;

Synodalia Eoakild. 1562,
1564, 1566, 1595.
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prsesten vil beholde haii-

nem hos sig, saa laenge

hand skikker sig aerligen

og vel, og indtil hand

med andre bedre Vilkor

bliver forsynet.

4.

Hvad Omkostning Ca-

pellanen gior paa

Reisen til Superintenden-

ten at lade sig overbore

og indvie, det bar Sogne-

praesten at betale.

Ingen Sognepraest niaa

forskyde nogen Capel-

lan af sin Tieniste, som

begaerer deri at blive,

uden hand tilfornfaar han-

nem overbevist nogen saa

stor Brost, at hand uden

Forargelseikke kand blive,

og lovlig Dom imellem

dem bliver given, indhol-

dendis billig Aarsag til

saadan Skilsmis.

6. Der-

Dersom nogen Capel-

lan uden skiellig

Aarsagletsindeligen, Prov-

sten og Superintendenten

Uvitterlig , overgiver sit

Kald, da have hand sig

selv det at tilregne, om
hand ej til andet Staed

forhielpis, om hand end

skiont baade Praestens og

Sognemaendenis gode Vid-

nisbyrd haver.

7.

Superintendenten niaa

ej Sogneprj<3sten no-

gen Capellan paatraenge,

uden det var for hanneni

beklaget og bevist, at hand

forsommede sit Sognefolk,

og ikke kunde giore dem
den Tieniste, som hand

burte, og Superintendenten

hafde hannem tilforn der-

ompaamint, athandskulie

skaflfe Tienisten ret forsor-

get, enten ved sig selv, eller

ved een Capellan, og hand

det

§4: Kirkeordinans 1607 2,9.

§ 5 : Kirkeordinans 1607 2,9.

§ 0': Kirkeordinans 1607 2,9.

§ 7: Kirkeordinans 1607 2,9. r
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det ikke haver villet giore

;

Ti da bor hand enten at

holde een skikkelig Mand
til Capellan, eller og mi-

ste Kaldet.

8.

Sognepraesten skal holde

sin Capellan som een

Guds Tiener og Medbro-

der i Guds Ord at sere

og forfremme, og derfor

at forskaffe hannem uden

Knur, Skiendsord, og an-

den Ulempe, een n0dt0rf-

tig og lidelig XJnderhold-

ning med Mad, 01, Stue,

Seng, Varme, Lys^ Klsede-

tvet og andet, saa og god

Fodringskab^, naar hand

paa Sognepraestens og sit

Embeds vegne nogenstaeds

skal foiTejse.

Oapellanen skal sig

imod Sognepraesten,

som imod sin Fader og

Hus-

• Saul. U'; U": lys,

' Saul. KTU; APN: Fordringskab

§ 8: Kirkeordinans 1607 2,9.

§ i): Kirkeordinans 1607 2,9,

Husbond, tilb0rligen med
al Lydighed, Tdmyghed
og riittighed, Tugtighed

og Troskab forholde, for-

uden al Motvillighed imod

hannem, bans Hustrue, el-

ler Folk. Befindis ander-

ledis hos Sognepraesten,

eller Oapellanen, skulle de

derom paamindis, settis

til Eette, og straffis efter

Sagens Lejlighed.

10.

Oapellanen maa ikke

gifte sig ind i Sogne-

praestens Huus imod bans

Videnskab og Villie, som

kunde foraarsage storste

Besvaering og ond For-

ligelse.

11.

Oapellanen skal intet i

Embedetforrette uden

Sognepraestens Minde og

efter bans Befalning.

XV. Cap:

§ 10: Kirkeordinans 1607 2,9.
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XV. Cap:

Om Dsgne og

Substituter.

1. Art: ^

Til Dsegne skal herefter

alleene forordnis Stu-

dentere, som skuUe tage

deris Kaldsbrev paa Em-
bedet af den, som Rettig-

bed haver at kalde, og

saa overhoris af Superin-

tendenten, om de dertil

dygtige ere.

Dsegnene paa Lands-

byen skuUe foruden

den Undervisning, som

skeer om S0ndagen, og-

saa eengang om Ugen
undervise Ungdommen i

Bemelserdommen, s^a at

udj hver Uge udj

Sog.

§ 1: jfr. kgl Missive 156214.
Novbr. og Ribe Sti/ts Er-
klceriug 1661 til Reces

1643 L 1. 20.

§ 2: Kirkeoi'dinans 1639 Bl.

LXXly 1607 2,9.

Sognet det heele Sogns

Ungdom eengang bliver af

Dsegnen undervist, og paa

det sligt dis beqvemmeli-

gere skee kand, skal Ung-
dommen af Torper og

smaa Byer forfoje sig til

den Stsed, som Daegnen

dem henstaevner med Prse-

stens Villie og Raad.

3.

De skulle forrestaa San-

gen i Kirken, naar

Guds Tieniste der forrettis,

efter densaedvanligMaade.

4.

De maa ej vaere Ting-

skrivere, eller betiene

andre Verdslige Bestillin-

ger.

5.

De skulle Aften og

Morgen ringe Bede-

og Tred - Klokken ; Men
hvor ingen Ssededsegn,

eller Substitut, er, skul-

le enten Sognemsendene

selv

§ 3: Kirkeordinam 1607 2,9.

§ 4: Kgl. Missive 1621 7. Maj.

§ 5: Reces 1643 1.1.26. r
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selv skiftis til (let at foi-

rette, eller samtlig handle

med eeu, som det kand

giore.

6.

De skuUe van-e deris

Sognepraester h0rige

og lydige, i hvis de den-

iiem paa deris Embedis

vegne ])efale.

7.

Naar iiogen Prsest for-

aarsagis vedSkrivelse

at raadfore sig med Super-

intendenten, da skal Daeg-

nen, eller Substituten, bae-

re samme Skrivelse til

na^ste Priest, som med sin

Da^gn, eller Substitut, skal

fremsende den til sin Na-

boe, og saa fremdelis, ind-

til Brevet til Superinten-

denten fremkommer; Ili-

gemaade forlioldis med Be-

skeden, eller Raadforsel,

fra Superintendenten paa

Pr^-

t^' 6: Synodalia Roskild. 160S.

§ 7: lieces 164:i 1.2.29; Sy-

nodalia BuskiJd. 1603.

Prsestens Angivelse tilbage

paa sine Staeder igien.

Det skal og paa samme
Maade holdis, naar Super-

intendenten paa sit Em-
beds vegne skriver, enten

Provster, eller Praester til.

8.

Saededaegnene maa ej

uden Herredet for-

rejse uden Praestens Vi-

denskab og Eorlov.

9.

Daegnene paa Landsby-

erne skuUe over alt

viere boesidende hos Sog-

nene, og nyde deDaegne-

boeliger, som af Alders

Tid have vaeret Daegnene

tillagte, med al deris rette

Tillaeg, og hvor ingen

Daegneboelig vaeret haver,

skal dennem af Kirkerne

og deris Patroner og

Forsvar forskaffis beqvem-

me Boeliger i Sognet;

Hvilke Diiegnene selv

sknlle holde ved lige og

forbe-

^ '^' jf^' Roskilde 'Syuodalia

1595.

§ 9: jfr. Ribe Artikler 1542
§ 15.
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forbedre ; Men ellers nyde

dem frj for Landgielde,

Mgt og Arbeid.

10.

De skulle nyde af Bon-

derne deris Offer paa

de tre store Fester, til

BryUupper, B0medaab, og

Barselqvinders Kirkegang,

saa og den ssedvanlig smaa

Retzel, Br0d, Kage, Flesk,

Gaas, Eg, som Bondeme
hidindtil givet have ; Item

deris Daegnetraver, hvor

Dsegnetraver have vseret

hidintil givne, som skal

vaere den tredie Deel saa

meget, som Prsesten be-

kommer til Tiende af alle

slagsKom ; Hvilke Dsegne-

traver skulle Dsegnen paa

Ageren leveris. Hvor hid-

indtil brugeligt haver vse-

ret, at Dsegnen i Staeden

for Dsegnetraver haver be-

kommet Kom i Skeppen,

der bor det herefter der-

ved at forblive; Dog at

det

det ikke overgaar

nsevnte Proportion.

for-

A
Len.

11.

f Kirkeme bekomnie

Dsegnene intet til

12.

Der skal ingen Substi-

tuter vsere paaLands-

byerne, uden de, som de

boesidende Dsegne for de-

ris Alderdoms, Svagheds,

eller anden lovlig Aarsags,

Skyld med Prsestens og

Provstens Samtykke tage

for dem selv, og selv lonne.

13.

Dsegnene skulle over

alt, enten der er

jus Patronatus til Kirken,

eller ej, aarligen give een

vis Pension til Skolerne,

enten i Korn, eller Pen-

ge, som skal vsere den

femte Part af deris Kom-
Indkomst. Dem, som

ikke

§ 11: Jieces 1()43 1. 4. 57,
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ikke hidindtil penseret

have, skal Patroni og Kir-

kemis Forsvar taxere, som
dem billigt synis efter Lej-

ligheden med Provstens og
Bispens Betaenkende ; Dog
at Pensionen ej overgaar

den femte Part af Kom-
Indkomsten, som forskre-

vet staar.

14.

De skuUe i rette Tide

leverePensionerne til

Rectores Scholarum, som
skuUe uddeele dem aerligen

til dem, som de tilkomme,

enten Lserere, eller Disci-

pier, og giore Regnskab
derfor for Skolens Inspec-

toribus, Superintendenter-

ne, Provsteme, Sogneprae-

sterne, Borgemester og

Raad.

15.

Daegnene i Kiobstse-

deme skullenyde den

Indkomst, som de af Al-

ders Tid nydt have.

XVI.

§ 14 i Beg. : Synodalia Roskild.

1601 jfr. 1605.

§ 16: Ribe Artikler 1542 § 16.

§ 1: Kirkeordinans 1539 Bl.

LXXXVI, 1607 Kap.5.

16. Capitel. 324

XVI. Cap:

Om PpoYster.

1. Art:

Der skal vsere een

Provst i hvert Her-

ret, som skal vaere Super-

intendentens Medhielper

attilholdeKirke- ogSkole-

Tienere at giere deris

Embede, og 6ee til, at al-

ting gaar allevegne skik-

kelig og ret til.

2.

Praesteme i hvert Her-

ret med deris Super-

intendent maa udvselge

sig een Provst iblant sig

selv, hvilken de agte due-

lig dertil, enten hand boar

i Kiobstseden, eller paa
Landsbyen.

Irovsteme skuUe een-

gang i det

ringe-

§ 2: Kirkeordinans 1539 Bl.
XLIII, 1607 2,9.

§ 3: Reces 1643 1. 1. 21;
Kirkeordinans 1539 Bl.
LXX XIII, 1607 2,9.
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ringeste, eller oftere, om
Aaret, om Superintenden-

ten det nodigt eragter,

bes0ge alle Sognene i de-

ris Provstj, i hvo de og

tilh0re, og jus Patronatus

trl dennem have, og for-

fare, hvorledis Prsesten

praediker, udlegger Borne-

laerdommen, uddeeler Sa-

cramenteme, og om de i

alle maader S0mmelig staa

deris Embede for, og pryde

det med et got Levnet.

Demsest skuUe de flit-

telig^ forfare om
TJngdommens TJndervis-

ning i deris Bornelaerdom,

Bomene overli0re , om
Daegnenis og Substituter-

nis Flittighed i deris Kald

randsage, dennem til Vind-

skibelighed derudj for-

mane, saa vel som og Prse-

steme tilholde denned at

have Indseende, som deris

Kald udkraever.
'

5. Der-

Saul. KNPU; T: flittig; A: flitte-

ligen

4: Reces 1643 1. 1. 21.

5: Kirkeordinans 1539 BL
LXXXIV, 1607 2,9; Re-
ces 1643 1. 1, 21,

5.

Dersom de befinde no-

gen Br0st, eller For-

sommelse, hos Praesterne,

eller andre deris underha-

vende Geistlige, i deris

Embede, Forhold og Lev-

net, da skuUe de flittelig^

paaminde dem hvad de bor

at giore, og hvilke sig da

ikke ville rette, dennem

skuUe de indfore for Su-

perintendenten, og hvilke

hand da ikke kand sette

til Rette, dennem skulle

de staevne til Provstemode

for Kongens Stigtsbefal-

ningsmand og Superinten-

tenten, og aldelis intet

UskikkeligtdoUe, eller un-

derslaa, men tilborligen

lade det paatale og straflFe,

saa fremt de ikke selv der-

for ville stande til Rette.

6.

De skulle og give Agt

paa Sognefolket, at

de- kunde vide, hvad de

sig

• SualNPTU; AK: flittuligen

§ 6: Kirkeordimius l.')39

LXXXUI.
BL
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sig i den Christelig Troe

have forbedret, og hvorle-

dis de skikke sig efter

Evangelii Lserdom med
deris Levnet.

7.

Hvo som i Provstens

Visitatz ikke lader

sin Ungdom og Tyende

fremkomme
,

paa deris

Navne skal Provsten een

livers 0vrighed Forteg-

nelse forskaffe, som afden-

nem som for anden Hellig-

brode bor at straffis.

8.

Provsterne skuUe ud-

sporge, om Sogne-

praesteme faa deris vanlig

L0n, som de bor at have,

og hvor de befinde, at

Sognefolket ikke holder sig

efter hvis her dem befalls,

sknlle de dem paaminde,

og hvis de ikke vil rette

sig, da skal de give Kon-

gens Befalningsmand, eller

Herskabet, det tilkiende.

9. De

9.

De skuUe og forfare om
Kirkemis Indkom-

ster, saa og hvorledis Kir-

kerne og Kirkegaardene

ved lige holdis, hvorom

herefter videre mseldis i

det XXII. Capitel.

10.

For saadan og anden

deris XJmage skuUe

de have aarligen een Rix

Daler af hver Kirke, i hvo

dertil og jus Patronatus

haver, og skal Preesterne

derforuden, naar dekomme
Kirkerne at bes0ge, holde

dem frj Herberge ; Dog at

de ikke komme sterkere

end i een Vogn.

11.

De skuUe aarligen mo-
de til de bestemte

Provstemoder, og, naar

de hiemkomme, skuUe de

forsamle hver sine Her-

retsprsester, og meddeele

dem

§ 7: Reces 1043 1. 1. 21 og 31.

§ 8: Kirkeordinans 1589 Bl.

LXXXIV, 1607 2,9.

§ 9: Kirkeordinans 1539 Bl.

LXXXni, 1607 2,9.

§ 10: Reces 1643 1. 1. 21;
Kirkeordinans 1539 Bl.

LXXVI, 1607 2,9,
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dem hvis paa Provstemo-
det forhandlet er.

12.

Naar Provsterne noget

have med samtlige

deris Herretspraester at for-

rette, da skuUe de dem
forskrive til at mede i een

belejlig Kirke, ungefser

midt iHerredet, hvorMo-
det skal anstillis med
Borne-Visitatz, Sang og
Praediken, gudfrygtig og
Iserd Samtale. Og naar

det, med hvis de ellers

kunde have med Praesterne

at handle, er forrettet,

skulle Praesterne een hver
til sit sig igien hiemfoje;

Men alle Calenter, Lavog
Gilde, skulle aldelis vaere

afskaflfede.

13.

Provsterne skulle have

Forstand iLandsloven

;

Og naar nogen Praest, el-

ler Skole-Betiente i Kiob-

staeder-

staedeme, ved Doden af-

gaar, da skal Provsten med
een Praest i samme Her-

ret, eller, om hand er for-

hindret, eller selv ved Do-
den afgangen, i hans Stsed

den naestboendis Praest i

samme Herret, strax for-

foje sig til Sterfboen, og

den forsegle; Siden skal

den, som til Provst for-

ordnet bliver, med tvende

Praester vaere over Skifte,

og efter Landslov det for-

handle.

XVn. Cap:

Om Snperintendenterne,

som ere de rette Bisper

i Kirkeme.

1. Art:

Ihvert Stigt skal vae-

re een Superinten-

dent, som Kongen der-

til

§ 12: Reces tG4S 1. /. 29,

§ Vi: Kirkeardtnans 15S9 BL
LXXXlll; 1607 2,9;

GejstUghedens PriviK 1GG1
24. Juni §11.

§ 1: Kirkeordwans 15S9 Bl.

LXXVl.

^
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til beskikker og stadfsester,

som skal have alle Prov-

ster, Prsester, Skoletienere,

Daegne og Substituter, un-

der sig, og holde dem til

at gi0rB deris Embede, og

see til, at alting gaar skik-

keligen og ret til, som her

befalis.

2.

Hand skal til Embedet

indviis af Super-

intendenten i Ssedland i

Kongens Kesidentz-Stad

Ki0benhavn i vor Frue

Kirke udj Provstens og

fern, eller sex, Prsesters

Overvserelse, paa een S0n-

dag, eller anden Hojtids

Dag, f0r end Prsediken be-

gyndis, for Alteret, med
ssedvanlige Ceremonier

;

Men Superintendenten i

Ssedland skal indviis af

den Superintendent, som

na^st hos er boendis.

Naar Superintenden-

ten indviet

er.

er, da skal handstraxan-

namme samme Stigt og

forrette sit Embede.

4.

Ingen Superintendent

maa annamme nogen

Eorsering af Stigtsprovster-

ne ogPraesterne, naarhand

indtraeder i sit Embede, ej

heller maa Provsterne og

Prsesterne hannem noget

byde; Tagis, eller givis,

nogen Forsering, da skal

den til fattige Prseste-En-

ker der i Stigtet vsere for-

brut, og derforuden baade

den, soni tager, og de, som

give, vaere pligtige til at

give lige saa meget til

samme Enker, som For-

seringen er vaerd.

5,

Superintendenterne

skulle Isere andre den

hellige Skrift, prsedike

Guds Ord for Folket, ikke

alleeniste i Byen der

som de boe, men ogsaa

over

§2: Kirkeordinans 1007 Kap.
6; Ifj.W BL LXXXVJJ-
VJJJ.

§ 5: Kirkeordinans 1539 BL
LXXVII; 1607 Kap. 6,
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over det heele Stigt, hvor

som heist de komme.

6.

De skuUe holde Kon-
gens Undersaatter til

at vaere fredsommelige og

lydagtige, med den Under-
visning, som de skulle

gi0re i deris Praediken om
Herskab, og den Lydighed
mand dem pligtig er.

7.

De sknlle legge Vind

paa, at allePrsesterne

retsindeligen og eendraeg-

teligen Isere Christi hellige

Evangelium, og andet der

b0r at folge med, og at

Praesterne med deris Hus-

sinde fore et skikkeligt

Levnet, saasom saadanne

Chiisti Tienere vel anstaar.

8.

Men hvilke, som der-

imod giore, og ikke

tage Tare paa deris Em-
bede,

§ 0: Kirkeordinans loti9 BL
LXXVIl; 1607 Kap. 5.

§ 7: Kirkeordinans 1539 BL
LXXVIl; 1607 Kap. 5.

bede, eller leve Uskikke-

ligen, dennem skulle de

give Paamindelse og Ad-

varsel, og straffe dem, saa

at de enten bedre sig, el-

ler lade dem for Kongens

Stigtsbefalningsmand og

sig i Provstemodet ind-

komme, og sette dennem

af deris Embede.

9.

De skulle besoge deris

Stigtskirker aarligen,

saa mange de kunde af

Staed komme, saaledis, at

ingen Kirke inden tre Aar

bliver Ubesegt, og flitte-

ligen randsage om alt det,

som her'oven for om Prov-

sternis Tisitatz mseldet er,

og intet af alt det for-

somme, eller efterlade, som

der sagt er, med mindre

de selv derfor ville stande

til Eette.

D
10.

e skulle og besoge

alle Bornesko-

ler,

BL§ 8: KirJceordtnans 1539
LXXVIL

§ 10: Kirkeordinans 1539 BL
LXXVIU; 1607 Kap. 5 ;

Reces 1643 1. L 2L
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ler, baade smaa og store,

naar de komme til Kieb-

staederne, saa og Hospita-

lerne, at forfare hvorledis

Skoletienerne og de Fat-

tigis Forstandere staa deris

Embede for, og hvorledis

de Fattige forsorgis.

11.

ISkolerne skulle de flit-

tig overbore ikke al-

eeniste Disciplerne, men
ogsaa Skolemesterne og

Horerne, saa og flittelig

have i Agt, at ingen deris

Tid i Skolen Unyttig for-

spilder.

12.

IHospitalerne skulle de

have Opsyn med, at

de, som ikke ere ret Ho-

spitals Lemmer, ej i Ho-

spitalerne underholdis,men
henvisis med Arbejden,

Spinden, Haandverker, sig

at nsere.

13. I

13.

I
deris Tisitatzer, saa og

naar de for nogen no-

dig Sags Skyld eskis af

nogen Kirke, eller have

Behov did at henrejse,

skulle dehave frj Fortaering

hos Prsesterne paa Lands-

byerne og Kirkevsergerne

i Kiobstsederne med deris

Folk og fire Heste.

14.

De skulle aarligen i

Kongens Cancellie

Beretning indskikke, cm
noget af det, som her befa-

lis, i Sognene bliver for-

somt, eller seet igiennem

fingre med, som de selv

ikke kunde raade Bod paa.

15.

Superintendenternemaa
ingen til noget Prse-

stekald forskrive, eller sig

denned befatte, for end

Personen af den, som
Kettighed haver at kalde,

bliver

§ U: Recesi 1G4S 1, /. 21 og

2. :i. S.

§ 12: Reces 1643 2. S. 8.

§ IS: Kirkeoi'dinatM 1607 Kap.
d; 1639 Bl. LXXVin.

§ 14: Reces 1643 /. /. 19.

§ 15: Reces 1643 1. 1. 20,

Digitized byGoogle
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bliver hannem tilsent at

overhoris; Ej heller maa
de nogen til Embedet ind-

vie, uden hand Kaldsbrev

fra den, der Eettigheden

haver, og sit lovlig Testi-

monium fra Universitetet

fremviser.

16.

Demaa ej tageForsering

ved sig selv, eller

andre, naar de Prsester ind-

vie, eller for Confirmatz,

meget mindre for Gunst,

eller Gave, Vild eller Ven-

skab, Had eller Vrede, for-

hindre nogen at blive Praest,

som dertil lovligen kaldet

er, og Iserd ogduelig der-

til befunden.

17.

Superintendenterne
skulle tage for sig alle

de Sager, som Samvittig-

hederne ere anr0rende,

cm hvilke mand sper-

ger Eaad af Guds Ord,

naar

naar enten Kongen befaler

det, eller bans Raad og

Befalningsmsend strive

dem til, eller og noget

saadant bliver dem ellers

forrelagt i Stigtet, saa

skulle de, paa det flittigste

de kunde, af Skriften svare

dertil, af den Naade den-

nem er given, besporge

sig med andre Superinten-

denter, Professoribus Theo-

logise og de forstandigste

Praester, at de kunde svare

det, som vist og fast er.

18.

Egteskabs Sager 'skulle

de forvise til deris

rette Stsed og Retter-

gang, saa fremt der skal

oflfentlig Dom imellem

Parterne afsigis , eller

om der er nogen skamme-
lig Last overlyst vitter-

lig, eller og mand frygter

for nogen Forargelse

blant Almuen. Ellersmaa
de befrj Samvittigheder-

ne

§ 16: Biber Artikler 1642 § 2.

§ 17: Kirkeordtnans 16S9 BL
LXXVII'VIII; 1607
Kap. 5.

§ IS: Kirkeordtnans U:i9 BL
LXXVlll,
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ne af Guds Ord i disse

saa vel som i andre Sager,

og efter Ordets Lydelse

give gode bestandige Eaad.

19.

De skulle ikke holde sig

til at d0inine i nogle

Verdslige Sager, uden de

dertil af Kongen befalis.

20.

Superintend enterne

skulle nyde deris Ind-

komster, som dennem til-

lagte ere, Tiender, Land-

gielde, Cathedraticum og

andet, som de med Kette

b0r at have.

21.

Superintendenterne
skulle selv holde deris

Eesidentzer ved lige af de

Middeler, som der tillagte

ere, eller herefter tillagte

vorde, og skal een hver

Superintendents Arvinger

svare til hvis hand af

samme Middeler i sin

Tid

Tid opbaaret, og ikke paa

Eesidentzen til fomeden
Reparation anvent haver.

22.

AHe GeistligePersoner,

som Superintenden-

teme have under sig,

skulle aere deris Super-

intendent, og lyde hannem
i de jErinder, som een

Superintendent befalede

ere, under deris Embedis

Forbrydelse; Men finde

de med hannem nogen

merkelig Last, eller hand

forer nogen vrang Lser-

dom, eller forsemmer sit

Embede, saa at hans Brest

er saa stor, at hand

ikke enten kand, eller vil,

raade Bod derpaa, da

skulle hverken Praesterne,

eller de andre Superinten-

denter tie med hannem;

Men give Kongens Stigts-

befalningsmand det til-

kiende, som det for Kon-

gen b0r at andrage. El-

lers

§ 19: Kirkeordinans USB Bl
LXXVlil; 1607 Kap. 5.

§ 22: Kirkeordinans 1639 Bl
LXXXVIJ; 1607 Kap, 5,
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lers maa Kongens Befal-

ningsmsend ingen Super-

intendent for Kongen be-

f0re, naar hand ikke er

aabenbare berogtet; Men
de skuUe Superintenden-

teme beskierme og for-

svare, om Behov gieris.

23.

Superintendenterne
skulle vaere TJlastelige,

ikke alleeniste naar de til

Embedet forordnis, men og

siden naar de dertil ere

beskikkede. Dersom nogen

Superintendent bliver be-

funden ikke at staa sit Em-
bede saa trolig for, som det

sig burte; Men lader sig

forkraenke af Prsesterne

med Gaver, eller og tager

nogen anden Forsommelse

derfor, at hand jo ikke er

aarvaagen til atgioredet,

som hannem befalet er,

eller og lader sig befinde

i nogen lastelig^ Slem-

merj, Gierighed, eller Hof-

mod,

' &«*?. AKNPTU; K: lasterliK

^ 2S: Kirkeordinans 1039 BL
LXXXVI, LXXXV,
LXXXVJ; 1607 Kap.5.

mod, eller falder i nogen

anden aabenbarlig syndig

Last, eller Ksetterj, da skal

mand klage hannem for

Kongen, saa skal hand stae-

dis tilOrds i to, eller tre,

andre Superintendenters,

eller andris, som Kongen

dertil forordner, Nservse-

relse ; Og dersom hand da

derudj bliver aabenbare

overvunden, og ikke raa-

der Bod paa den Brest,

eller Last, der hand kand

rette sig udj, da skal hand

settis af sit Embede, og

vaere ligeKet undergiven,

som nogen anden, dersaa-

dant gi0r.

24.

Naar nogen Superinten-

dent vedDoden af-

gaar, da skal bans ef-

terlevendis Hustrue blive

boendis i Superintenden-

tens Residentz et halft

Aar derefter i det ringe-

ste; Dog ikke flytte f0r

end om Paaske, eller St.

Mik-

§ 24 I Beg.: Rtbei' Artiklei- 1542

§ 22; Kirkeordi'nans 1607
Kap. 5,
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Mikkels Dags Tider. D0er,

eller bortkommer, hand

imellem den forste April

og den f0rste Julij, da skal

hand, eller hans Efterle-

verske, B0rn og Arvinger

nyde tre fierde Deele af

det nservserendis Aars Bi-

skoppelig Indkomst. D0er,

eller bortkommer, hand

imellem den f0rste Julij

og den f0rste Octobris, da

skal de nyde det heele nser-

vserendis Aars Indkomst.

D0er, eller bortkommer,

hand imellem den forste

Octobris og den forste Ja-

nuarij, da skal de nyde det

heele naervaerendis Aars

Indkomst, og een fierde

Deel af det tilkonmiendis

;

Men d0er, eller bortkom-

mer, hand imellem denfor-

ste Januarij og den f0rste

April, da skal de nyde det

naervaerendis Aars heele

Indkomst og halfdeelen

af det tilkommendis ; Og
skal Aaret regnis fra

den

den ferste April til andet

Aars forste April; Og
skal Superintendentens

Enke og Arvinger vserefor-

pligtede til strax at levere

til Efterkommeren Stigts-

kisten med alle Breve

og Documentor , som
Stigtet og Embedet ved-

komme; Og hvis den af-

d0de Superintendents Enke
selv ingen Midler haver,

og hun ikke benaadis med
nogen aarlig Indkomst,

enten af Barkerne, eller

i andre Maader, da

skal Efterkommeren give

hende noget aarligen til

Underholdning, saa laenge

hun sider i et aerligt

og Uberogtet Enke-

ssede efterlSuperintenden-

tens Indkomstis Lejlig-

hed, efter Stigtsbefal-

ningsmandens og fire

de selste Provsters Si-

gelse; Dog at det ikke

overgaar hundrede Rix

Daler.

25. Su-
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25.

Superintendenten i
^

Ssedland skal boe i

Kongens Eesidentz-Stad

Kiebenhavn, og vsere ter-

tius Theologise Professor

i TJniversitetet , og der

aabenbare Isese den hel-

lige Skrift, naar hand er

hiemme, og ikke er udreist

at besoge Kirkerne, Sko-

lerne og Hospitalerne.

dommen settis til at l?ere

Gilds Frygt og anden L*pr-

dom, hvormed de i frem-

tiden kunde tiene Gud i

Kirker, Skoler og Acade-

mier, eller i verdslige 13e-

stillinger til meenige

Mands Behov, og maa til

saadanne Skoler forseudis

B0rn baade afLandsbyerne

saa vel som af Kiobstae-

deme, naar de noget hiem-

me Isert have.

IXVm. Cap:

Om Skolerne.

1. Art:

Ialle de ^ Kiobstaeder og

paa de Stseder, hvor

der b0r at vaere Latin-

ske Skoler, der skal

beskikkis Lserde og skik-

kelige Personer, som den-

nem kunde forrestaa, tre,

eller to i det minste.

Til dennem skal Ung-

dom-

« Scud. KPTU; A: udj
« Saul. ANTU; K fhg.i de

^ 25 i SU: Kirkeordinans 1539
BL LXXIX.

2.

Skolemesterne settis af

Superintendenten,

hvilke handmed Sogneprse-

sten haver overhert, ogder-

til dygtige befundet. Men
Skolemesteren skal selv for-

S0rge Skolen med Horere,

og tage dennem, som Sog-

nepraesten kiender og hol-

der gode derfor.

De, som i de sto-

re Kiebstaedskoler,

hvor

§ 1: Kirkeordinans 1607 Kap,

3; 1539 Bl. LXVI.
§ S: Reces 1643 1. 1. 21.

8*
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hvor der ere fire, eller

fleere, Horere, saa vel som

i de Skoler, som lige ved

dem agtis, for Eectores

skuUe tiene, skuUe enten

vsere Magistri, eller Candi-

dati Magisterii. Over alt

maa ingen betrois enten

Kectoris, ellerH0rers,Platz

i store, eller smaa, Skoler,

for end de in Examine Phi-

losophico ere kiente dyg-

tige at nyde primam in

Philosophia Lauream, og

tage Graden det forste den

bliver holden.

Skolemesterne og Ho-

rerne skuUe og have

god Opsyn med Bornene,

og holde dem til Tugtig-

hed, Hoviskhed, gode Sse-

der, og til Eeenlighed.

ISkolerne skulle de

Boger TJngdommen

forrelaesis, og den Skik

bru-

brugis, som efterKongens

Befalning af Professoribus

i det Kongelig TJniversitet

i Kiobenhavn er forfattet,

eller herefter forfattet vor-

der.

6.

Med Chorsang og'Bon

skal forholdis, som
Skolemesteren med Super-

intendentens og Sogneprse-

stens Raad det gudeligst

og best anordner, og saa

som Skik og Brug haver

vaeret siden Reformatzen.

7.

Skolemesterne skulle

med Flid agte deris

Disciplers Naemme, og al-

tid, naar Bornene ere over

deris tolvte Aar give For-

seldrene, eller Formynder-

ne i rette Troemaal til-

kiende, hvilke af deris

Studering intet synis at

blive forbedrede, at de

maa i Tide settis anden

Stseds hen til et aerligt

Haand-

§ 4: Kirkeordinans 1607 Kap. 3,

§5: Jfr, Kirkeordinans 1607
Kap. 3.

§ 7: Kirkeordinans 1639 Bl,

LXVIL

X
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Haandverk, eller Hante-

ring* , efter een hvers Lej-

lighed; Men hvilke de

fornemme at have got

Nsemme, dennem skuUe de

holde i Skolen til sextende

Aar; Men fra det Aar

skulle de see grandgiveli-

gen til, hvilke derkunde til

Gavns laere andre, hvad de

selv af deris Studeringhave

laert, og de, som synis det

at kunde gi0re og have

naaet det Maal i deris Lser-

dom, som dem i Skolerne

foreskrevit er, dennemmaa
de forskikke til Kongens

Universitet med et kort og

sandfaerdigtTestimonio om
deris Forhold i Skolen;

Mende, som det ikke kunde

giore* til Gavns, de maa
tagis fra Skolen, og set^is

til 2erlige verdslige Em-
beder.

8'

8.

koletienere skulle

beholde den

L0n

' SaaL KPTU; A: Haandtering
« Saal. ANPTU; K: kundgi0re

J? 8: Kirkeordtnans 1539 Bl
LXIII; 1607 Kap, 3.

L0n Og Rente, som dennem

tillagt er.

Skolemesteren maa ej

forrejse nogensUeds

langvejs fra Skolen uden

Superintendentens , eller

Sogneprsestens i de smaa

Kiobstseder, Forlov under

hansEmbeds Forbrydelse.^

10.

Horerne maa ingen-

stseds forrejse uden

Skolemesterens Forlov

;

Men langvejs fra Skolen

at forrejse maa Skoleme-

steren ej stsede dennem

uden Superintendentens

Villie og Vidskab, eller

Sogneprsestens i de smaa

Ki0bst8eder.

11.

Befindis Skolemesterne,

ellerHoreme, at V3ere

fors0mmelige, saa de ikke

vare deris Timer at Isese

for

• Sadl. ANPTU; K: Embedis For-
tabelse.

§ 9-11: Kirkeordtnans 1607
Kap, S,
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for Beraene, eller og slaa

sig til Drukkenskab, L0S-

agtighed, eller andre slige

Laster, eller og Utilborli-

gen straflfe deris Discipler,

og ikke derudj holde til-

b0rlig Maade, eller med
B0rnenis Indkomsters For-

valtning Urigtigen om-

gaais, da skulle de af Su-

perintendenten og Sogne-

prsesten advaris. Eaade de

ikke Bod derpaa, da maa
Superintendenten forvise

dennem Skolen, og andre

beqvemme Personer i deris

Stsed igien sette.

12.

Fa?rler maa de ej bruge

i Skolerne at lem-

Iseste Born med ; Dog maa

de vel have Fserler, om
nogle store Rebeller ville

sette sig op imod dennem.

13.

He Pageskoler skulle

aldelis vsere afskaf-

14. Skri-

A
fede.

14.

Skrive- ogRegne-Skoler

skal Ovrigheden i

Kiobstaederne forordne og

forsorge ; Og skal Forstan-

deme for samme Skoler

og Sogneprsesten have Ind-

seende med, at Bomene i

Guds sande Frygt oplseris;

Skolemesteme skulle af

Sogneprsesten overh0ris,

f0r end dem saadanne

Skoler betrois. De skulle

og lade deris Discipler

fremkomme for Provsten i

Kirken, og af hannem

overh0ris, naar den aarlig

Visitatz skeer.

15.

Ingen maa udskikke

nogen uden Riget med

sine B0m, som dem skal

informere, med mindre

saadan Person f0rst af

Superintendenten i det

Stigt, udaf hvilket B0r-

nene udskikkis, er over-

h0rt og befunden at vsere

af

§ 12: Kirkeordinans 1607 Kap.

3.

§ IS: Kirkeordinans 1539 BL
LX; 1607 Kap. 3.

§ 14: Kirleordinans 1539 BL
LXVI; 1607 Kap. 3,

§ 15: Reces 1643 1,1.28,
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af den her i Riget ved-

tagen Religion. Gier nogen

herimod , straffis derfor,

som den, der Kongens

Lov ikke haver villet

agte.

16.

Ingen maa antage nogen

i sit Huus til sine

Bern, eller andenTJngdom,

i Latine og boglige Kon-

ster at undervise, som

ikke er i Kongens TJniver-

sitets Studenters Tal in-

skreven, og sig hos sin

PraeceptoremAcademicum,

om bans Tieniste begaeris

der som XJniversitet er^

eller hos Superintenden-

ten, eller i det ringeste

Sognepraesten paa andre

Staeder, angivet haver, at

hand til saadan Tieniste

fordris, paa det den, som

saadan Tieniste begserer,

kand vide, om den Person

til Tienisten tienlig er.

XIX.

XIX. Cap:

Om Hospitaler og

Fattige.

1 Art:

Ihvert almindeligt Ho-
spital skal afHospita-

lets Inspecteurer (dog at

Kongens Confirmation der-

paa tagis) tilskikkis een

god gudfrygtig og veder-

haeftig Mand, som enten

er TJgift og forer et got

kyskt Levnet, eller som er

gift, og haver ingen B0m

;

Og skal hand imod tilb0r-

lig L0n forrestaa Hospita-

let, og opbsere og anvende

al den Rente og Indkomst,

visse ogUvisse, somHospi-

talet haver, til de Fattigis

Ophold og Behov, og i

alle Maader tiene de Fatti-

ge

§ i: Kirkeordinans 1607 Kap.

4, Riber Artikler 1542

§ iS,
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ge med Tro, videndis og

rammendis deris Gavn og

Beste. Og naar samme
Forstander doer, da skal

hvis hand sig efterlader

blive hos samme Hospital,

og skuUe de Fattige vaere

bans Arvinger.

2.

Hand skal have for-

nodne^ Tienere un-

der sig, saa at de Fattige

kand uden billig Klage

blive betiente.

Hand skal have Tilsyn,

at de, som med smit-

somme Syger ere be-

ladne, ikke besmitte de

andre, saa oggiore sinFlid,

at de, som have Isegelige

Syger, kunde blive hiulpne

til deris Forlighed igien.

4.

Hand skal hvert Aar

giore rigtig Regn-

skab for alle Hospitalets

Ind-2

' Saai, ATU; KNP: fom0den
« U: ind-

§ 2 • KirkeorcUmins 1539 BL
LXXIV; 1607 Kap, 4.

§ 3: jfr. Kirlceordinans 1539 Bh
LXXV; J (107 Kap. 4.

§ 4: Kirkeordinans 1607 Kap.
4, Biber Arlikler 1542

Indtsegter og Udgifter i

Kongens Befalningsmands,

Superintendentens og an-

dris, som Tilsyn er befa-

let, Overvserelse.

5.

Hand skal med Lov og

Ret forsvare Hospi-

talets Gods, og med Lov

og Ret igienkalde hvis

med Uret derfra kand

vfBre kommet.

6.

Ingen maa i Hospitalerne

indtagis forGunst, eller

Gave, Vild eller Venskab

;

Men alleene de, som det

storligen behove ; Ej heller

maa der nogen indleggis,

enten eene, eller selv

anden for een Genant og

vis Sum Penge, uden det

befindis at kunde skee med
Hospitalets store Fordeel.

Det skal ej til-

stsedis dem, som i

Hospi-

§ 21 jjr, med Bihe Stiffs

Erklaering 1601.
' 6: liiber Artikler 1542 § 21;

Kirkeordinans 160 7 Kap. 4.

7 : Kirkeordinans 1607 Kap. 4.
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Hospitalerne ere indtagne,

at gaa ofte i Byen, uden

alleeniste til Kirken, uden

Fortanderens Forlov; Ej

heller gaa om at betle,

eller tage sig anden Idrset

for, enten medDrik, Ret-

tergang, eller andet saa-

dant, som rette Hospitals

Lemmer ikke S0mmer.

8.

AHe HospitalsLemmer,

som noget medHsen-

deme kunde arbejde, eller

forrette noget de andre til

gode, skuUe tilholdis det

godvilligen og gieme at

giore ; Dersom de det be-

negte, som de til Gavns

kunde giore, bor de at

forvisis Hospitalet.

9.

Ingen maa Isengre^ nyde

sit Ophold i Hospi-

talerne, end til hand

faar sin F0rlighed igien,

og kand paa andre Maa-

der forhvaerve sit Brod;

Men
' StMlAPTU; A':lsengere; iV.lcenger

§ 8: Kirkeordinans 1007 Kap, 4.

§'9:Reces 1043 2.3.8,

Men saadanne, som ikke for

ret Hospitals Lemmer kaud

agtis, bor at udvisis, og

andre Syge, Vanfere, og

rette Hospitals Lemmer i

deris Stsed indtagis.

10.

Findis nogen at vaere U-

taknemmelig, knurag-

tig,tilDrukkenskab,elleran-

den Uskikkelighed tilgiven,

da skal denforstnogle gauge

paamindis ; Dersom saadan

Paamindelse ikke hielper,

da skal den udvisis, og een

anden i det staed indtagis.

11.

Sognepraesten skal een og

andensindeomUgenbe-

S0ge de indlagte Fattige,og

dersom hand finder i nogen

maadeForsommelsepaaden

R0gtogUnderholdning,som

de Fattige skuUe have, da

skal hand paaminde For-

standeren ; Dersom hand vil

ikke^ raade Bod derpaa, da

skal hand lade dennem det

vide, som Hospitals Tilsyn

er betroet, Kongens Be-

fal-

• Saal. APTU; KN: ikke vil

§ 10: Kirkeordinans 1607 Kap.

4.

§ 11: Kirkeordinans lii07 Kap.

4jfr. 1539 Bl. X^XXV.
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falningsmand, Superinten-

denten, eller andre, at der

maa retteligen raadis Bod
derpaa, hand skal og i det

minste eengang om TJgen

tr0ste samme Fattige og

Syge. 12.

Store Hospitaler maa
have og selv under-

holde deris Prsester, at de

Fattige ej lide nogen Skade,

om nogen om Nattetide i

D0ds Angist begserede

Tr0st, eller at vsere deelag-

tig i Christi Legem og Blod.

13.

Naar deFattige hend0e,

da skal dennem for-

skaffis een serlig Christen

Begi-avelse i Hospitals Kir-

kegaard paa Hospitals be-

kostning, uden de haveVen-

ner, som dertil noget ville

hielpe, og skal alt hvis de

Bortd0de sig efterlade,kom-

me Hospitalet til gode, og

Forstanderen at f0re det til

Regnskab ; Have deVenner,

som dennem ville lade be-

grave tilandreByensKirker,

da b0r det dem ej at forme-

nis;

§ 12 : KirTceordinana 16S9 Bl.

LXXV; 1007 Kap, 4.

nis; Men de Afd0dis efter-

latte Middeler skulle dog

folge Hospitalet, som
sagt er.

14.

Ellers skal saaledis i

Hospitaleme forholdis,

som een hvers Kongelige

Stiftninger, eller andre

gadfrygtige Folkis Fun-
datzer, medfore.

15.

For andre Fattige og

Hasarme skal og for-

ordnis Forstandere, som
med ret Troeskab skulle

opbaere Renten ai hvis som
de Fattige er tillagt, saa

og hvis derforuden af gud-

frygtige Folk velvilligen

givis, eller i Kirkerne

om Prsedikedagene i Tav-
leme samlis, eller i andre

Maader dem tilleggis

;

Hvilket de skulle uddeele

iblant de Fattige troligen

og rundeligen, efter som
hver haver Behov;De skulle

og

§ 13: Kirkeordinans 1607KapA,
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og giore rigtig Regnskab

paa alt det de have ind-

taget og udgivet i 0vrig-

hedens og Sognaprsestens

Overvserelse.

16.

Paa Landsbyeme skulle

Kirkens Patroner,

hvor de ere, eller Kirke-

vaergerne, med Sogneprse-

sten uddeele til de Fattige

i Sognet, efter som een

hvers N0dt0rftiglied meest

udkraever, hvis Penge, som

enten i Tavlerne, eller i

Blokkene, eller i andre

Maader givis til Fattige.

XX. Cap:

Om Professopibus.

1 Art:

Iugen skal annammis

til at vsere Pro-

fessor i Kongens Univer-

sitet

siteti nogenFacultet, uden

hand tilfom uden Prseside

oflfentlig for opponentibus

Professoribus disputeret

haver.

2.

Professores skulle giore

deris Embede ^fter

Fundatzen og Constitutio-

nes Academiae med Flid

og Troeskab, med Lectio-

nibus og Disputationibus

publicis, og have flittig

Tndseende med den Stude-

rende TJngdoms Exercitier,

og holde den til Guds

Frygt, Lydighed mod 0v-

righeden, ^rbarhed, Skik-

kelighed,Fredsommelighed

og ^druelighed, og intet

TJsommeligt, som af dem
begaais, lade TJstraifet

bortgaa.

3.

Irofessores maa in-

gen fra Skoleme

i TJniversitetet annamme,

som
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som ikke have naaet det

Maal i deris Lserdom, som
om Skolerne forreskrevet

er, og som ikke have et

got Vidnisbyrd fra Skolen

om deris Livs og Levnets

Forhold.

Professores Philosophiae

skalle fire gauge om
Aaret i det minste holde

Examina Philosophica for

dennem, som skulle nyde

primam in Philosophia

Lauream, og som agte at

betiene Rectoris, eller H0-

rers, Platz i nogen Skole,

eller at komme til Examen

Theologicum.

5.

Professores Theologise

skulle om Onsdagen

og Loverdagen, naar ikke

Isesis, eller Consistorium

holdis, overhere dem, som

ere til Siuds at lade sig bru-

ge paa Prsedikestoelen, og

give

give dem uden nogen Be-

talning een Attestation,

hvorvit de sig in Lectione

Biblica og in Locis Com-
munibus sanae Doctrinse &
Confessionis forfremmet

have, og ere deri saa grun-

dede, at mand formoder,

at de med Guds Aands og

Naadis Hielp og Bistand

sig med god Forhaabning

hos Superintendenten til

videre Examen, og hos den-

nem, som Rettighed have

at kaldePrsester, til at lade

sig hore, hvor noget Kald

ledigt vorder, og ellers,

kunde angive. Derforuden

skulle fomaevnte Theologi

een gang, eller to, i det

ringeste, og oftere, om for-

n0den gioris, hore dennem

Praedike, og saa meddeele

dem et skriftligt Vidnis-

byrd om deris Gaver.

D
6.

e maa ingen

tillade at komme
til
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til Examen Theologicum,

for end hand haver vseret

tvende Aar paa Academiet,

og hand udj overskrevne

Examine Philosophico er

kient dygtig til at nyde

primam in Philosophia

Lauream.

7.

Professores skulle ingen

meddeele Testimo-

nium publicum fra Univer-

sitetet, somikke tvendeAar

ideligen haver vseret og stu-

deret i Universitetet, eller

i et Aar i det ringeste,

cm hand haver vseret paa

fremmede Universiteter, og

bans Dygtighed befindis;

Hvilket da maa skee med
alle ProfessorumSamtykke.

8.

Der skal een Lector

Theologiae holdis hos

een hver Domkirke, saa

vel som og udj Odense,

som paa Latine skal laese

overlyst den hellige

Skrift

§8: Ki'rkeordmatis 1607Kap, 3.

Skrift for Skoledapgne og

andre, som did vilie sege

;

Hand skal stundum pr«T-

dike paa nogen forskikket

Tid; Dog saa, at ingen

vanlig Praedikeu dermed

forhindris.

Lectores Theologisp saa

vel som andre Profes-

sores in Gymnasiis skulle

forProfessoribus i Kongens

TJniversitet i Kiobenhavn

give og giore een Prove

om deris Lnerdom og Due-

lighed, for end de i deris

Bestilling indtr?ede.

XXI. Cap:

Om B0gep og Al-

manaker.

1. Art:

Digitized byGoogle
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1 Art:

Ingen, i hvo det og vsere

kand, maa noget lade

trykke, for end det tilfom

i Kongens TJniversitet i

Ki0benhavn er igiennein-

seet og paakient af Decano

i denFacultet,somMaterien

herer hen til, eller af een

anden Professore, som De-

canus formedelst andet lov-

ligtForfald det tilskikker

;

Og skal den, som det at

igiennemsee tilkommer,

med sin Paaskrift og

Haands undertegnelse sit

Beta3nkende paa det, som
til Trykken forfaerdigis

skal, saaledis give, som
hand selv dertil agter at

svare, hvilket Betaenkende

for udj de B0ger, Trac-

tater, eller al anden

Materie, som i Tryk-

ken udkommer, skal tryk-

kis; Dog skal Theolo-

giske Materier, som no-

gen paa Landet vil

have trykt, ferst Su-

perin-

§ 1: Frdy, 1667 6. Maj.

perintendenten i Stigtet at

igiennemsee tilstillis, og

med hans Betaenkende til

Kongens TJniversitet, der

videre at paakiendis, frem-

skikkis. Hvo herimod gi0r,

baade den, som trykker og

trykke lader, straffis ikke

alleeniste for saadan Uly-

dighed, men ogsaa for

Skriftets^ Indhold, om
derudj noget forargeligt

findis.

Ingen maa lade trykke i

Riget, eller andenstaeds,

noget Skrift Kongens H0J-
hed, Regaeringen, eller Po-

litien angaaende,medmin-

dre det af dennem bliver

igiennemseet, som Kongen
dertil forordner. Hvo her-

imod gi0r, straffis after

Sagens Beskaifenhed.

\ ngen Danske B0-

L ger, som uden

Kon-

• Stud. ANPTU; K: Skiftota

§ 3 : Reces 1643 1, 1. 34 ; Frdq.
1672 14. Oktbr. (/^) *
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Kongens Eiger ere trykte,

maa af nogen Ind- eller

TJd-laendisk i Riget ind-

foris, eller forhandlis; Ej

heller maa jiogle B0ger i

Tysk Sprog, som handle

om fremmet Religion, el-

ler andet, som nogen Tvi-

stighed, eller Scrupel, i

den Uforandrede Augs-

burgiske Confessions Tree

og Religion kunde eragtis

at foraarsage, uden Kon-

gens sser Tilladelse, i Kon-

gens Riger og Lande ind-

foris, sselgis, eller fal hol-

dis. Hvo herimod gior,

have forbrut sammeB0ger,

saa vel som hvis handhaver

med at fare, og derfor-

uden straffis som den, der

Kongens Lov ikke tilb0r-

ligen haver villet have i

Agt.

4.

SkuUe og nogle B0ger

i Kongens Riger og

Lande trykkis, eller der

trykte

trykte indforis, som kunde

have Udseende til noget

Oprer, eller imod Kongens

Hojhed, eller anden Ulem-

pe foraarsage, da b0r ikke

alleeniste Personeme, som

saadanne trykke eller ind-

fore, i hojeste Maader at

straftis, men og Begerne

ved B0delen offentlig

paa Uden kastis og op-

brsendis.

Ingen enten Ind- eller

Ud-lsendiskmaa trykke,

eller i Riget indfore, eller

sselge, andre Almanaker,

eller Skrive-Calender end

dem, som af den Person,

der af Rectore og mee-

nige Professoribus i Kio-

benhavn dertil er forord-

net, ere sammensatte og

forfattede, under samme
Almanakers, saa vel som

andet deris medhavendis,

Forbrydelse , og derfor-

uden

§ 5: Reces 1643 1, 1, 35.
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uden videre Straf, som
Kongens Lovs overtraedere

b0r; Dog skal ikke vsere

formeent, at mand jo til

sin egen Brug maa for-

skrive fremmede Almana-
ker og Calender.

IngenSpaa-Calendermaa
her i Riget sammen-

skrivis og trykkis, ej hel-

ler nogen Spaadom om
Krig, dyr Tid, Pestilentze,

eller andre saadanne Til-

faelde, derudj indforis;

Hvorfor^ og ingen Bog-

trykker maa nogle saa-

danne Calender, under et

hundred Lod S0lvs Straf,

trykke, eller oplegge.

XXU, Cap:

Om Kirkernis Tilsyn,

Indkomster, Udgifter,

Bygning,

1. Art:

' Saul. ANPTU; K: Hvor fore

§ G: Reces 164:i /. I.:i6.

1 Art:

De, som Kongen haver

forordnet til at have

Tilsyn med Kirkeme, og

vaere deris Fofsvar, skulle

aarligen, saa vit mueligt

er, Kirkerne besoge, og

ranime deris Gavn, og see

til, at de holdis ved Haevd

og Bygning, og at med
deris Indtaegter sparsom

og rigtig omgaais; De
skulle og hanthseve og for-

svare Kirkernis Jorder og

Indkomme, og dersom no-

get er frakommet, skulle

de det ved Dom igien-

kalde.

De skulle aarligen i

egen Person here

Kirkernis Regnskaber, og

dem tillige med Herrets-

Provsten underskrive, som
de tilsammen agte at for-

svare, om Urigtigen

med Kirkens Regnskaber

omgaais. Forsenmie de

dem

§ 1: Reces 1643 1.4.5.

§ 2: Reces 1643 1. 4. 5. og 20.
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dem aarligen at h0re, og

enten Kirkerne, eller Kir-

kevsergeme, derover tage

Skade, stande dem til

Rette derfor.

3.

De skulle aarligen ind-

levere i Kongens

Rentekammer een Gien-

part af Kirkeregnskaberne

med rigtig Fortegnelse paa

Kirkemis Beholdninger,

saa ogsaa hos hvem Kir-

kemis Penge ere udsatte.

4.

De, som nyde jus Pa-

tronatus, og Kirker-

nis Indkomme opbaere og

nyde, maa ej lade Kir-

kerne forfalde, saa fremt

de saadant jus, eller Be-

naadning, fremdelis be-

holde ville. LaderPatro-

nus og den, som til Kir-

kens Indkomst er beret-

tiget, Kirken forfalde, og

ikke raader Bod paa hvis

Man-

Mangel, som hand af Su-

perintendenten advaris om,

da bor hand, eller bans

Arvinger, at erstate Kir-

ken Opb0rselen til dens

Reparation, og Kirken selv

siden sine Indkomme be-

holde til got Regnskab

under dens Tilsyn, som
Kongen dertil forordner.

Superintendenten skal i

sin Visitatz forfare om
Kirkemis Tilstand; An-

givis nogen Mangel, da

skal hand ved sin Skrivelse

give det Kirkens Forsvar,

eller Patron, tilkiende, at

der kand raadis Bod paa.

Herrets-Provsten skal

aarligen, naar hand

visiterer Kirkerne, forfare

Kirkernis, saa vel deris,

som under jure Patronatus

ere, som andris, Ind-

komsters Tilstand; Der-

naest

§ 3: Reces 1643 1. 4. 6, §5;
§ 4: Reces 1643 t 4. 2. § 6:

Reces 1643 1, 4. 7.

Reces 1643 1, 4, 8,
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nsBst hvis Mangel, eller

Brest, paa Bygning, eller

Ornamenter, findis, og det

ved Syn, som Praesten med
fire vederhseftige Sogne-

maend skuUe giere, og gi-

ve fra sig beskrevet, som

af Provsten selv og skal

underskrivis, og aarligen

af hannem, f0r Kegnskab

gieris, Kirkens Forsvar,

eller Patron, tilstillis, paa

det hand kand raade Bod

paa hvis fomeden er.

Forfarer Provsten nogen

Jord, Eettighed, el-

ler Indkomme, at vaere

Kirken frakommen, da skal

hand og give Kirkens

Forsvar det tilkiende, at

hand det med Retten ind-

taler.

8.

Prsesten skal raad-

fere Kirkevsergeme,

og ranune Kirkens

Gavn;

Gavn; Hand skal og med
egen Haand skrive og kla-

rere Kirkens Regnskab

med sit eget Blek og Pa-

pir, saa og overvaere, naar

Regnskabet horis, og da

om Kirkens Lejlighed, Ind-

taegt og Udgift, giere god

og sandfaerdig Underret-

ning.

9.

Kirkernis Forsvar skul-

le sette til Kirkevaer-

gere vederhaeftige Danne-

maend, som vide Kirkens

Beste, og ej sege egenNytte

i Indtaegt, Udgift, Ki0b

og Sal, Vognleje, Bygning,

eller andet. Kirkevaerger-

nis Navne, som fremdelis

blive, skulle aarligen sist

i hvert Aars Regnskab ind-

f0ris. Haver nogen tre Aar

vaeret Kirkevaerger, og an-

den vederhaeftig er at be-

komme, da maa een an-

den i bans Staed tilsettis.

Tilskikker Kirkens Forsvar

nogen Sognemand at vaere

Kirke-

§ 7: Reces 1643 1, 4. 9.

§ 8: Reces 1043 1. 4. 10.

§ 9: Reces 1643 L 4. 14,
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Kirkevserger, daskalhand

lette sig efter samme Be-

falning ; Dog Landsbyer

belangende , saa IsBnge

Kirkens Forsvar, eller Pa-

tron, selv haver vederhsef-

tige B0nder i Sognet, da

bruge sig f0rst dennem,

og siden andris.

10.

D0er, forlovis, eller af-

settis, nogen Kirke-

vaerger, da skal hand, el-

ler bans Arvinger, strax

fra sig til Efterkommeren

levere Beholdningen med
Kirkens Beger og Breve,

og andetKirken tilh0ren-

de, som hand hos sig haft

haver.

11.

Kirkevsergeme skuUe

hvert Aar gi0re Rede

ogRegnskab, og strax leg-

ged fra sig hvis de skyl-

dige blive, og ej bevilgis,

eller befalis, til Kirkens

For-

» Suuh KPTU; A: liffge

§ 10: Heces 1643 1, 4. 16.

§ 11: Beces 1643 1. 4. 17,

rorn0denhed i samme Aar

at anvendis; Skeer det ej,

da skal Kirkens Forsvar

det ved Retten indfordre,

og dennem afsette, og an-

dre i derisStsed forordne.

12.

I
hvert Stigt skal vaere

tvende Boger paa alle

samme Stigtis Kirkers

Indkomme, Tiender, Land-

gielde, Gaarde, Huse, Jor-

der, Skove, og al anden

Rettighed: Den eene skal

vaere i Kongens Stigts-

befalningsmands Giemme,

og den anden i Super-

intendentens i Stigtskisten,

hvor og ellers alle andre

Geistligheden angaaende

Original-Breve og Docu-

mentor foi-varis. Begae-

rer nogen Vedkommende
Copie af dennem, da skal

Superintendenten give han-

nem den. I samme So-

ger skal og vaere indf0rt

Prae-

§ 12: lieces 1643 1, 4. IS,
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Prsesternis Ejendomme,

Gaarde og Huse, dog til

Efterretning alleene.

13.

Hver Kirke skal have

een numereret, igien-

nemdraget, og af Kirkens

Forsvar forseglet Regn-

skabsbog, som skal v^re i

Prsestens og Kirkevserger-

nis Giemine ; I samme Bog

skal f0rst indf0ris Kirke-

stoelen underskreven af

Kirkens Forsvar, Provsten

og Praesten, hvorudj er

indfort Kirkens visselnd-

komst, Ejendom og Ret-

tighed, vsere sig Gaarder,

Huse, Jorder, Enge, Skove,

samt deraf gaaende Land-

gielde, eller Afgift; Der-

naest Komtiende, Qvaeg-

tiende, Midsommers Tien-

de, Hovedstoel og Rente;

Item Fae og alt andet, som

Kirken haver nogen Ind-

komme af, eller den til-

h0rer, hvad Navn det og

have

have kand, nok Kirkens

Inventarium, Omamenter,

Kalk og Disk, Klseder,

B0ger og deslige. Deref-

ter skal indf0ris Regnska-

beme, som skuUe sluttis

til den f0rste Maji, Aar

efter Aar, forh0rte og un-

derskrevne af Kirkens For-

svar og Provst6n.

14.

IRegnskaberne skal forst

indf0ris Kirkens Inven-

tarium, at det er beholdet,

og derhos hvormed det

enten er forbedret, eller

forringet; Demaest forrige

Aars Beholdning i Penge,

Vare og Materialier, der-

efter al Kirkens visse og

Uvisse Indkomst, ved hvad

Navn det vsere kand, si-

den Udgifteme stykkeviis,

med Dag og Dato og deris

Beviser, og omsider Kir-

kens Beholdning, Rente og

Restantz, alt stykkeviis,

hvor meget og hos hvem
det

i^^
IS : Reces 164S t 4. 28 og 19, § 14: Beces 1643 1, 4. 30, 31,

32 og 81,
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det findis, saa og hvem

Brevene paa Kirkens Pen-

ge, som ere udsatte paa

Rente, haver i Forvaring.

16.

Landgieldspenge skal

opbseres i Rix Skil-

linger, Marker og Daler,

Daleren regnet til to Lod

Solv, ogMarkentil ethalft.

16.

Kirkens Korn, Smor,

og anden Landgielde

skal aarligen efter got og

ydefaerdigt Korns ogSmers

Landkiob taxeris tre Uger

i det seeniste for den fer-

ste Maji af dem, som Kon-

gen dertil forordnet ha-

ver, eller herefter forord-

ner, saaledis, at baade

Kirkernis Beste rammis,

og Varerae ej saa dyre

settis, at ingen vil dem
kiobe, saa at de blive hos

Kirke-

Kirkevaergeme beliggende,

dennem og Kirkeme til

Skade.

17.

Midsommers- eller

Qvseg-tiende skal ej

settis ringere end efter ret

Landkieb. Prsesten skal

paa samme Qvaegtiende

holde rigtig Register med
Kirkevaergerne, og til Rig-

tigheds Vitterlighed deris

Annammelse underskrive,

hvor Kirken Qvsegtiende

tilkommer.

18.

Kirkens Tiendekorn

skal Kirkens Forsvar

til den, j^ommeest af den

give vil, bortfaeste forPenge,

efter det Ki0b, som tilfom

ommseldet er; Vegrer no-

gen sig efter det Kiob at

ville give Penge, da yde

Kornet efter Stsedsmaals-

brevet i rette Tide paa det

Stfed i Stigtet, som Kirke-

vserger-

§i5: Reces 1643 1. 4. S3.

§ 16 : Reces 1643 1. 4. 11. og 13.

§17: Reces 1643 1. 4. 36.

§ 18: Reces 1643 I. 4. 48 jfr.

Gejsth'ghedens Privil. 1661
24. Juni § 9.
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vsergerne det henvise, el-

ler have sit Faeste forbrut

uden videre Proces.

skal hapdlis med dennem,

som faeste, at de videre

give Kirken til Beste.

19.

Sognemaendene ere naer-

mist til at faa Kirke-

tienden til Faeste, dersom

de ville give deraf saa

meget som nogen anden,

og giere Forsikkring om
Betalningen til rette Tide,

og dersom de over Afgif-

ten vorde * Kirken til Vil-

lie med Vogne at hente

Sand, Tommer, Steen og

andet saadant til Kirkens

Fornodenhed, kand med
dennem lideligere handlis.

20.

Hvor Kirken Bygfaeldig

er, der skal alle

Veje s0gesTienden paa det

hejeste at opsette.

E
21.

Hers , livor Tien-

den det taaler,

skal

• Siud. ATU; PK: vorder

§§ 19-21: Reces i64:i 1, 4.4^.

22.

Hvor Afslag er paa

nogle Tiender be-

vilget for ode Gods ved

Pest, Krig, eller Sand-

flugt, og det igienbebyg-

gis, der skal segis den for-

rige og billige Afgift.

23.

Af Tienden maa ej

giorisfremlaan; Hvo

den vil opbaere, faeste sig

den; Dog maa den, som

Tienden haver i Faeste, un-

do Bendeme den for Kom.

24.

De, som Tienden pro

officio nyde, eller der-

med forlaenis, maa faeste

den bort til hvem de vil;

Dog alleene paa deris

LivsTid, som denned ere

forlaente.

25. Jor-

§ 22: Reces 1043 1, 4, 48.

§§ 23-24: Reces 1643 1,4.50.
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25.

J
order, som ere givne

fra B0ndergaarde til

Kirken, skulle de Bender,

fra hvis Gaarde samme
Jorder ere givne, beholde

for Landgielde, som deraf

plejer at gange af gammel
Tid; Dog skulle de vaere

pligtige, Mand efter Mand,

at faeste samme Jorder af

Kirkens Forsvar, eller Pa-

tron, paa Kirkens vegne

for een skiellig Fseste til

Kiendelse, naardenafdoer,

ellerbortkommer, som faest

haver. Haver nogen der-

udover taget Jord og Ejen-

dom fra Kirken, hand bode

derfor efter Loven, naar

Kirkens Forsvar, eller Pa-

tron, Ejendommen til Kir-

ken igien med Dom vun-

det haver.

F
26.

lindis • Sognepraester

og Saede-

daeg-

daegne at vaere brostholdne,

og have ringe Jord at bruge,

da skulle de, naar nogle

Kirkejorder, som ikke fra

Bondergaarde komne ere,

blive ledige, dennem for

andre bekomme for billig

Faeste; Dog at de deraf

aarligen til gode Rede ud-

give til Kirkeme hvis

Landgielde og Afgift, som
af dennem plejer og med
Rette bor 'at gange.

27.

Kirkens Fae og Qvaeg,

som aarligIndkomme
havis af, maa ej forandris,

hvor det er, og det, som
er forkommet, skal igien

indtalis.

28.

Det, som bekommis af

Kirkens Skove, vaere

sig Oldengield, Vindfaelder,

eller fornet Traeer, skal

specificeris til hvem og

hvor dyre det saelgis; Og
skulle alle Kirker beholde

deris

§ 25: Heces 155S § 41; 1G4S
1. 4. 34.

§ 26: Reces 1648 1. 4. 35.

§ 27: Reces 1643 1. 4. 37.

§ 28: Reces 1643 1. 4. U.
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deris Skove og Fordeel

deraf med Olden og an-

det, hvor andre ikke have

saer Adkom og gamle

Jordboger paa samme Sko-

vis Herlighed.

29.

AHe Staedsmaale og an-

det Uvisse af alle

Kirkers, som gieris Regn-

skab for, Tiender, Gaarde,

Boel, JorderogHuse, for-

bliveKirkeme alleene, og

ingen at tilholde sig noget

deraf, med mindre de have

lovlig Adkomst derpaa,

Ejendoms-Breve og gamle

Jordb0ger, som det udvise.

30.

Naar Navnene foran-

dris paa dem, som

Kirkens Tiender, eller Ejen-

domme, have i Faeste, og

andre bekomme dem igien,

da skal deris Navne i

Regnskabet indferis tillige

med Stsedsmaalet , som

deraf ganget er.

31. For

31.

For Grave i Kiebstaed-

ellerLandsbye-Kirker

skal betalis efter Platzens

Lejlighed, i Choret, eller

uden, oppe eller nedre i

Kirken: Hvo og Kirkens

6ulv aabner, om end Gra-

ven hannem tilhorer, give

noget til Kirken, efter

som billigt og ssedvan-

ligt er.

32.

Der maa ej gioris For-

skiel paaKister, men
givis lige meget for Fyr-

eller Eege-Kister at ned-

settis.

33.

Ingen maa nyde meere

end eet Lejerstaed.

34.

Ingen maa saelge no-

gen Begravelse i Kir-

ken, enten i Kiobstae-

derne.

§ 29: Reces W43 1. 4. 39, SU:U: lifces 1G43 /. 4.4t,
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deme, ellerpaaLandsbyen,

uden Kirkens Torsvars

Samtykke; Der maa ej

heller i Kirken, eller paa

Kirkegaarden nogen Grav

gravis, muris, eller aabnis,

eUer Ligsteene paaleggis,

eller Epitaphia opsettis,

eller Steele opsettis, eller

forandris, uden Kirkevser-

gemis og Kirkens Forsvars

Videnskab og Tilladelse.

35.

Kirkerne skulle ej be-

svseris med de Be-

gravelser, som findis hos

Kirkerne, uden Kirkens

Bygning, at holde ved

lige, med mindre Kirkerne

dennem til Stoelestade

nyde, eller der er saa me-

get derfor til Kirken gi-

vet, atCapellet derafmed

god Forraad kaad holdis

ved lige.

36.

PrsBsten og Kirkevaer-

gerne nyde

frj Begravelse i Kirken,

om de i Bestillingen bort-

kaldis.

37.

For Kiebstaed - Kirke-

gaards Grave givis

efter Kirkemis Nedterft

og Arvingemis Formue;

Men de Fattige nyde Gra-

vene frj uden Betalning.

38.

Ville de, som Formue

have paa Landsbyen,

give noget godvilligen for

Kirkegaards Begravelse,

da foris det og til Regn-

skab ; Dog maa ingen be-

svaeris paa sit yderste om
noget saadant under otte

Lod S0IVS Straf; Men
hvis de ville legge Steen,

eller andet Monument, paa

Gravene, da b0r de at give

noget derfor til Kirken

efter Billighed.

39. For

§ 35: Reces 1643 1. 4. 77

§ 36: Reces 1643 1. 4. 41,

37-38: Reces 1643 1.4.41.
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39.

For Klokkerne at ringe

til Begravelser i

Kiabstsedeme betalis, saa

som hidindtil Brug haver

vseret, eller som herefter

af Kirkans Forsvar med
de beste Sognemaends Sam-
tykke forordnet vorder.

Paa Landsbyerne givis af

Klokkerne, som Formuen
kand vsere, een, to, tre,

eller fire, Mark.

40.

Klokkerne paa Lands-

byen maa ikke bru-

gis til at ringe til Gade-

stsevne, Gilde, eller andet

saadant; De maa ej heller

ringis, naar nogen doer,

for end Liget skal begra-

vis, og da ej heller Isengre,

end een Time i det hojeste.

K
41.

irkens Forsvar skal

sette een vis

Taxt

Taxt paa hvis baade Klok-

ker og Graver skuUe have

for deris TJmage, saa og

tilsee, at Gravene, saerde-

lis i Pest Tid, blive kaste

vel dybe, tre Saedlands

Alne i det ringeste.

42.

Klokkeren maa ej stille

Klokken nogen til

Villie, enten for Bryllup-

pers, Begravelsers, eller

anden Aarsags Skyld, an-

derledis end Solen og Da-

gens Tid det udkrsever

under tyve Lod Solvs Straf

til Kirken.

43.

For Stoelestader i Kiob-

stsederne skal givis

foruden forste Kiob efter

deris Velbelejlighed aar-

ligen, som Kirkemis For-

svar med Sognemsendenis

samtykke forordner.

44. In-

§ 39: ifr. Reces 1643 1. 4. 43.

.sS 40: Synodalia Roskild. 1561,

1562, 1584; kgl Missive

1578 9. Juli Jfr. Kirke-
ordinans 1607 2,13 og For-

slag 1631 til TiUag til

Kirkeordinans S. 391 tamt

Hibe Stifts Erklcering 166t
§ 43: Reces 1643 1. 4. 42.
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44.

Ingen Stoelestader kand

arvis; Dog ville Ar-

vingerne, om de boe i Sog-

net, give derfor som an-

dre, da ere de dem naest.

45.

Kirkevsergeme skulle

have een Bog, hvor-

udj de ordentlig skulle

antegne alle deris Navne,

som Stoelestade nyde, en-

ten de dennem ki0bt, el-

ler i Leje have og hvad

hver aarligen giver deraf,

og naar de betale.

46.

De, som Stoelestader

bevilgede ere, skulle

ej formeene andre got

Polk Platz hos sig i Stoe-

lene, imens der er Rum,
som Kirken ikke fyldist

for haver bekommet.

47. Naar

§ U: Reces 164S 1. 4. 42.

§§ 45-46: Kirkeordinans 1607
2,9.

22. Capitcl. 394

47.

Naar nogen afeen Stoel

uddoer, ellerudkom-

mer, og een anden i det

Stsed indkommer, da skal

altid den selste staa naest

Gangen, og siden de an-

dre, som de ere gamle til

;

Dog een hvers Stand her-

udj Upraejudiceret.

48.

Paa Landsbyen folger

Stoelestadet Gaarden

og dennem, som^ derudj

boe ; Dog saa at de TJnge

ydmyge sig for de Gamle.

49.

Hvor tvende boe paa

een Gaard, hvor ik-

kun et Stoelestade tillig-

ger, da nyder den, som

forst er kommen i Gaar-

den at boe, Stoelestadet,

og den anden nyder sit

Stade, hvor Kirkens For-

svar det forordner. .

50. Hus-

• Suul, V ; U " •• dennem som

§§ 47-48: Kirkeordinans 1607
2,9.

9*
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50.

Husma3ndeiie oglnder-

ster skulle n0jis med
de Platzer, som blive til

overs, naar Gaardmsende-

ne^ laed Stoelestader ere

forsynede.

51.

Studiiskat, Cathedrati-

cum, Kirkeskat, Sko-

leskat, som Kirkeme ud-

givet have, eller og med
Rette b0r at give, skal

fremdelis udgivis som af

Alders Tid, ogProvsteme

tilstillis, som hver paa

sine forordnede Stseder

skulle levere. De som jus

Patronatus ved Benaad-

ning, Mageskifte, eller i

andre Maader, af Kongen,

eller fra Geistligheden, be-

kommet have siden Refor-

matzen, skulle dog udgive

saadanne Penge, efter som
Kirkerne af Alders Tid

udgivet have, med min-

dre

' Siuil. ANPTU; K.: Gaardemeendeue

§ 51: Reces 1643 1. 4. 54.

dre de kunde bevise, at

derfor tilforn er skeet fyl-

dist og TJdlaeg, saa at de

Vedkommende intet af-

gaar.

52.

Naar Regnskabs-Prov-

ster selv h0reKirke-

regnskaberne, og de Kir-

keme forsvarligen bes0ge,

da skulle de have af hver

Kirke, somFormue ^ haver,

een Rix Daler Provste-

penge, og een Orts Daler

Kaastehold, og een Orts

Daler Skriverpenge, og al-

delis intet videre, Penge,

Kom, eller andet, enten

til Vognleje, Fortsering til

Regnskabs rorh0r, Prov-

stepenge, Giesterj, Skriver-

penge, til sig selv, eller

deris Tienere, eller andet,

ej heller Pension, medmin-
dre det er nogen visse Pen-

sion, som findis for hverKir-

ke udtrykkelig indfortbaa-

de i de gamle og ny Kir-

keregnskabs-B0ger. Hvor

Kir-

* SaiU. U' ; U" : forinue

^ 52: Reces 1643 1. 4. 55,
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Kirkerne forarmede ere,

eller niindre tilforn givet

have end fomaevnte sex

Orts Daler, der skal og

herefter med dem omdra-

gis.

63.

Povstens Regnskabs-

Penge foruden bans

Visitatz-penge ere af hver

Kirke, som ej er under

jure Patronatus, een Ort,

eller een Mark Danske,

efter som Kirkens Formue

er. Af Fattige Kirker givis

ingen Eegnskabs-Penge^

54.

Prsesten givis for bvert

Regnskab at skrive

een Mark Danske, og in-

tet videre til Papir, eller

andet.

55.

Kirkevaergeme skuUe

have for deris Umage
een Rix Daler, eller to,bvor

og naar stor Bygning fal-

der,

' Satd. U*; U*' : Regiiakabs-peuge

§ 53: lieces 1643 I. 4. 56,

§ 54: Reces 1643 1. 4. 57.

§ 55: Reces 1643 1. 4. 58.

der, af formuende Kirker

;

Siden maa de ingen videre

Omkostning paa Rejser,

eller andet, Kirken til-

skrive. Af vedtorftige Kir-

ker have de intet.

56.

Kirkens Forsvars Skri-

vere have een Ort til

sin Bekostning af hver

Kirke, og intet videre, en-

ten til Vognleje, Regn-

skabs-Penge*, eller og af

hvad Aarsag det vaere kand.

57.

Hvor noget vist er lagt

til Vin og Brod at

holde, skal Sognepraesten

det for nogen anden nyde,

om hand det begserer;

Befindis det, som dertil er

forordnet, videre, end vel

beh0vis, at kunde forslaa,

da skal Kirkens Forsvar

og Superintendenten der-

udj ramme Kirkens Gavn,

saa Kirken kand ny-

de hvis til saadan^

Brug

• Saul. U*; U": ReKiiakabs-penge
« Saul. U"; U': sandan

§ 56: Reces 1643 L 4. 59.

§ 57:- Reces 1643 1. 4.60.
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Brug ikke fomoden gieris ;

Hvor intet vist dertil ha-

ver vseret beskikket, der

skal Kirkens Forsvar med
Supermtendenten noget

vist efter Sognets St0relse

forordne, og iligemaade

Prsesteme, om de det be-

gaere, forunde, som og da

alleene skulle pligtige

vaere at svare dertil, om
nogen Mangel, eller Klage,

derpaa befindis.

58.

Kirkelys gioris ej fleere

got end et Par om
Aaret til otte, ti, tolv,

Skaalepund efter Kirkens

Formue.

59.

Maj til Kirken gotgi0-

ris for eenhalf, el-

ler heel, Mark efter Kir-

kens Formue og Storelse.

60.

aar Bygning forreta-

gis, som noget paa

haver, da skal Kir-

kens

N

kens Forsvar ved Syn, i

Praestens og nogle beste

Sognemsends Overvserelse,

Bygningens Fomodenhed
i egen Person, om mueligt

er, lade besee oglaxere.

61.

Hvis Flikkerj, som paa

Kirkerne skal forre-

tagis, det skal i Kirke-

Regnskabs Forh0r i Kirke-

bogen af Kirkens Forsvar

indforis, underskrivis, og

siden ej gotgioris, uden

det tilfom er bevilget.

62.

Paa Kirkens vegne maa
ingen Bekostning an-

vendis, f0r Tag, Hvselning,

Vegge, eller Mure, Vin-

duer, Loft og D0re, ere

forfaerdigede ; Hvilket alt-

sammen skalUforsonmieli-
gen flyis og forfaerdigis.

63. Ta-

§ 58: Reces 1643 1. 4. 61.

§ 59: Reces 1643 1. 4. 62.

§ 60: Reces 1643 1. 4 64.

§ 61: Reces 1643 1. 4. 65.

§ 62: Reces 1643 1. 4. 66,
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63.

Tager Kirken Skade paa

noget deraf for no-

gens Forsemmelse, at dot

ej ved lige holdis, eller i

Tide forfserdigis, da svare

de dertil, som med Kirken

Indseende b0r at have,

saa og de, som det for-

somnie, saa fremt Kirken

haver Middel dertil. Kom-
mer Uformodelig Fald paa

noget, da advare Prsesten

Provsten, og Provsten Kir-

kens Forsvar, siden rette

sig hver, som hand agter

at forsvare,

64.

Kand Kirken med sin

egen Indkomst ej

hielpis, da skal Kirkens

Forsvar overveje og be-

tsenke, ved hvad Middel

den hielpis kand, om de

andre Kirker, som ere un-

der bans Tilsyn, og ere

ved Evne og Forraad,

kunde komme den til

Hielp med Laan og

For-

§ 03: Reces 1643 1. 4. 67.

§ 64: Reces 1643 1. 4. 69.

Forstrekning, eller og, om
den kand hielpis med Sog-

nemaendenis Tilskud, eller

i andre Maader.

65.

Skal Kirken indbyggis,

eller prydismed Taarn,

Hvaelning, extraordinarie

Klokker, eller deslige, da

kand Sognefolket efter de-

ris egen Andagt det lade

giere, hyor Kirkeme der-

til ikke have Fonnue.

66.

AHe Materialier og an-

det til Kirkens Byg-

ning, Flikkerj og Fomo-
denhed, skuUe i rette Tide

for beste Kiob ki0bis, og

deris Bevis tagis, som det

sselge, ved Tal, Vaegt og

Maal, hvormeget og hvor

dyre; Og skal det staa

Kirkevaergerne frit for, at

S0ge best Kiob, hvor

dennem lyster, og ej v?Rre

forpligtede at kiobe dem*

hos

• 8a4il. IP; V" liar: ^hos" jxuf S. 402
og: „een" smn custw.

i<^ 65: Reces 1643 1. 4. (nS.

^ GC: Reces 1643 1. 4. 71 og 76.
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bos een alleena; Dog der-

som Kirkens Forsvar for

^
got anseer at handle med
een Dannemand i een

Kiobstaed paa gandske

Herrets vegne, det vaere

bannem frit for; Dog at

gode Vare leveris, ogfor saa

billigt Ki0b, som anden-

stseds best havis kand ; Ti

af hvad Aarsag nogen le-

verer noget til Kirken, da

skal det dog i Eegnskabet

ej videre gotgi0ris end for

det billig Kiob, som an-

denstseds havis kand.

67.

Store Bygningers For-

tingninger skal skee

med og efter Kirkens

Forsvars Eaad, og skal al

Arbejds og Varers For-

tingning skee i Provstens,

Praestens og nogle beste

Sognemsends , Overvserel-

relse; Flikkeriet fortingis

i Praestens Overvaerel-

se, naar Dagen laengst

er, paa Arbejdemis

egen

G7: Reces 1043 1. 4. 72.

egen Kost, nojeste Ki0b

mueligt er, og for een vis

Penge, og ej Drikkepenge,

01, eller andet, tilsigis;

Og skal saa fortingis, at

saa fremt Arbejdet ej er

giort til G-avns, da Em-
bedsfolket paa deris egen

Bekostning skuUe det re-

parere. Naar de betalis,

da tagis deris Bevis der-

paa, som arbejdet^ have,

eller og Praestens, med
deris Segl, eller Merke, om
de selv ej skrive kunde.

68.

Kirkens Bonder skulle

saa vit depligtige ere,

giore Rejser for Kirken;

De andre Eejser skulle

indforis vedDag og Datum,

og hvad Materialier og

Bygningsmaend dehave fort

til og fra Arbejdet; Men
dersom Bygningsmaendene

for deris eget -^rin-

dis Skyld drage Hiem,

imidlertid de arbejde, da

bor Kirken det ej at

betale.

' Saul. AKNPU; T: Arbejdet

§ GS: Reces 1643 /. 4. 74.
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betale. EUers om nogen

stor Reparation behovis

paa Kirkeme, da skal

meenige Bonder i Sognet,

i hvo de og tilhore, vaere

forpligtede et Lses, eller

to, af Materialier fra nseste

Kiobstaed der hen at fore,

om det er der at bekomme

;

Dog skal de ikke hente

dem laengre fra end sex

Mile, ej heller i deris Host,

eller Ssedetid, dermed be-

svseris ; Og skal hver Pro-

prietarius sine egne Tie-

nere derom tilsige.

69.

Hvis over Bygningen

til overs bliver, skal,

saavit Kirken ikke med
forste behover, sselgis, el-

ler, om det ikke skee kand,

settis i god Forvaring, og

foris i KirkensBeholdning,

og Inventarium, ved Vaegt,

Maal og Maade, vsere sig

Materialier, som til Byg-

ning tiene. Bailer, Spande,

Tru,

Tni, Stiger, Spader, Skov-

le, Stillings-Tonimer, og

alt saadant hvis na»\Tiis

kand.

70.

Kirkeva^rgeme i Kiol)-

staedeme skuUe holde

deris Kirker af Kirkemis

egen Indkomme ved lige,

uden andre Kirkers Tillaeg

og Besvaering, saa og for-

sorge deris Sogneprnester,

Capellaner, og andre Kirke-

tienere, med beqvemme og

skikkelige Boeliger, og af

Kirkemis Middel holde

dem ved lige, og bygge

derpaa, hvad der fattis til

Fornodenhed.

71.

De skulle holde Skolen

ogSkoletienernisBoe-

liger ved Magt, og hvor

som i een Kiobstsed ere

fleere Sogne, der skulle alle

Kirkevaergerne holde Sko-

len og Skoletienernis Boe-

liger

§ 69: Reces 164S t 4. 75. § 70: Kirkeordinans 1539 Bl.

XC; 1607 2,9.

§ 7i: Kirkeordinans 1539 Bl,

XC-XCl; 1607 2,9.
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liger ved Magt; Dog saa,

at den Kirke, som meest

formaar, skal meest lade

til, efter Kongens Befal-

ningsmands, Superinten-

dentens, Provstens og 0v-

righedens Sigelse.

72.

Kirkeladerae paa

Landsbyen skuUe og

holdis ved lige, saa vit

mueligt er, om Kirkevaer-

geme n0dis til, naar ingen

vil fseste Kirketienden, at

indlegge og udtserske Kir-

kens Korn derudj; Men
naar Kirkevaergerae dem
ikke believe, skuUe de bort-

lejis ; Dog at de, som dem
i Leje have, selv dem ved

lige holde, og at der ingen

Kroe, eller Drikkehuus,

deri holdis.

73.

IKirken maa ej indleg-

gis nogen Lading, el-

ler Vare, Men Kirker-

ne

ne llive til den Brug de

ere forordnede, saa at

Prsesteme kunde have

Platz at forrette deris Em-
bede, og Sognefolket maa
have Rum at hore Prsedi-

ken. 6i0r nogen herimod,

have Varene forbrut til

Kirken.

74.

Kirkens Fortog maa
ingen bruge, ind-

hegne, eller Bygning paa-

sette, uden Kirkens For-

svars Bevilning, og Kirken

faar sin Rettighed deraf.

75.

Kirkevsergerne paa

Landsbyen sknlle

med Sognemsendenis Hielp

bygge i hvert Sogn et Fat-

tig-Folkis-Huus tilde Fat-

tige der i Sognet, som
ikke kunde faa andenstaeds

Huus, og sette een Blok

hos Huset, at got Folk

kunde legge deris Almisse

dem-

.»• 72: Reces 1643 1. 4. 80.

§ 73: Heces 1643 1. 4. 78.

§ 75: Reces 1643 1. 4. 79.
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derudj; Og skal Prsesten

og Kirkevaergerae have

N0gleii dertil, og Prsesten

skal formane Sognefolket

hver Sondag i Kirken, at

de betsenke deFattige med
deris Almisse.

76.

Kirkens Beholdning og

indkraevet Restantz

skal settis paa Rente, om
den hos visse Folk kand

Wive udsat, og naar Sum-
men bel0ber sig til tyve

Daler; Der skal tagis af

hver tyve Daler een, og af

hver kiundred fern. Hvis

BehoLdningen er ringer

endtyve Daler, eller og den

ikke til visse Folk kand

blive udsat, kand Kirkens

Forsvar betroe Kirkevser-

geme dem,om de ere veder-

hseftige, eller og indlegge

dem paa et sikkert Stsed,

til Kirken dem beh0ver,

ellerdekand blive vis udsat,

og ellers maa Kirkevser-

gerne

§ 76: Reces 1643 1. 4. 82,

gerne ikke have Kirkens

Penge uden Rente.

77.

Sette adskillige Kirker

een samlet Sum Penge

paa Rente, da tager hver

Kirke sin Part af Renten,

ogHaandskriften bliver hos

den Kirke, som storste Part

haver i Hovedstoelen, eller

hvor Kirkemis Forsvar

eragter den sikkerst at

kunde giemmis.

78.

Naar KirkensRegnskab

h0ris, da skuUe de,

som det here, vel tage i

Agt, om Kirkens Penge

staa hos visse Folk, hvad

Forvaring mand derfor ha-

ver, om Renten er udkom-

men, eller restorer, om no-

gen Uvisse Gield deriblant

findis, om Renten, eller

Hovedstoelen, eller anden

Indkomme, over rette Tid

forholdis, at det Kirken

til

§ 77: Reces 1643 1. 4. 84.

§ 78: Reces 1643 i. 4. 81 og 80
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til beste kand indkraevis,

og i Tide opskrivis, hvor

Uvederhseftiglied ventis

;

Og skulle Kirkevsergerne

saadan Beholdning og Ee-

stantz med lovlig Proces

og Dom, det forste mue-

ligt er, indkrseve, og der-

udj af Kongens Befal-

ningsmaend og deris Fog-

der forliielpis.

79.

Kirker, som have laaiit

Penge af andre Kir-

ker til deris Fornodenlied,

skulle give Rente deraf,

dersom de selv ere for-

muende, eller have Penge

paa Rente.

80.

Naar Kirkens Regn-

skabs-Bog er fuldskre-

ven, da bestillis een ny paa

KirkensBekostning, og den

gamle henleggis i Stigts-

kisten forvarligen atgiem-

mis. Dogskal den tilstillis

den,

den, som Kirken haver i

Forsvar og under Tilsyn,

naar hand den begaerer,

som og siden den igien i

Stigtskisten skalindlevere.

81.

Prsesteme skulle i Su-

perintendentens Visi-

tatz og i Provstemode give

tilkiende, om noget af alt

det, som her befalet er,

forsommis.

XXIII. Cap:

Om Tiende.

1. Art:

Bonder og Meenig Al-

mue, Husnitend, In-

derster, Pebersvenne og
Tienistefolk, som bruge

Komssed, og alle an-

dre, som nogen Bonde-

jord besaae, skulle til gode

Rede

^' 79: Reces 1643 1. 4. 85.

§ 80: Reces 1643 1. 4. 29.

§ 1 : Frdg. 1539 1, Okthr,, Re-
ces 1558 §51, 1643 i.

4. 45.
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Rede tiende hver tiende

Nseg, eller Kaerv, af alle

Slags Korn, Eug, Byg,

Hvede, Boghvede, Havre,

Erter, Vikker, saa som Af-

groden falder paa hvert

Stykke Jord, eller Ager;

Men af hvis ikke saais,

deraf givis intet til Tiende.

De skuUe og tiende hver

tiende Qvaeghevde,

som fedis, intet underta-

getS Lam, Kalve, P0I,

Kid, Grise, Hens, Gaes,

^nder, saa og Bisvserme,

og hvo som i et Aar ikke

tillegger saa meget Qvseg,

at de have tj Hevder, da

skuUe de tilhaaberegne til

et andet Aar, indtil de

have tj H0vder, og da

give det tiende efter gam-

mel S.Tdvane.

H
3.

vis Bondergaarders

Jorder si-

den

' Sml. APTU; K: undtaget

§ 2: Reces 1558 § 51; 1643
1. 4. 45; Frdg. 1539 1.

Okfbr.

den Aar 1661. ere til Avls-

eller Lade-Gaarders Brug

henlagfce , eller herefter

henlagte vorde, afdennem

skal lige saa vel tiendis,

og anden Eettighed givis,

som de af Bendeme selv

bleve bmgte.

4.

Tienden skal deelis i

tre lige Deele, til

Kongen, Kirken og Pr.T-

sten, efter den Brug og

Skik, som hidindtil vnpret

haver.

B0ndeme skulle Tien-

den i Naegeme, eller

Kservene^ afsette paa hver

Ager, udj deris, eller deris

Fuldm8egtigis,N9ervserelse,

som den skal opbsere, om
de tilstsede ere, og ville

vsere, og siden henfore den

til dem, somiil den ere be-

rettigede, dog ikke over een

Millangt, eller straflis der-

for

' Saaf. APTU; K: Kaervenne

iJI 3 : jfr. Gejstlighedens PrivH.

1064 24. Juni § 2
§ 4: Frdy. 1539 /. Oktbr.

§ 5: Reces 1643 1. 4. 47.

r
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for somforUlydighed. Men
dersom hastig Host ind-

falder, eller og den, som
Tienden skal opbaere, ej

m0der i rette Tide, naar

hand er advaret, da haver

Bonden Fuldmagt sit Kom
at indf0re ; Ti ingen Bonde

er pligtig med sin Skade

at hie Tiendetagerens Vel-

belejlighed, men Tiende-

tageren b0r at rette sig

efter Bondens Lejlighed;

Dog at Bonden efter Bye-

msendenis Vedt[©gt sig til-

borligen med Host i rette

Tide forholder.

Sp0rger Tiendetageren

sig for ved Kirke,

eller i Bye, hvilken Dag
Sognemsendene hosteville,

da vsere de pligtige at sige

Dagen omtrsent, om Vejr-

liget* sig f0Jer.

Klager Tiendetageren

paa nogen

Mand,

' i<auL KPTLT; A: Vejrligt

<^^ 6: Reces 1643 1. 4. 47.

Mand, at handikkeretfaer-

deligen tiendet haver, og

begser derfor hans Korn at

kastis, da skal den Beskyltis

Husbond pligtig vaere at

lade det kaste. Pindis hans

Br0st, da betale hand til

Anklageren tre dobbelt saa

meget, som forsveget er,

med hans Bekostning, og

derforuden have forbrutsin

Gaard til sit Herskab ; Vil

Husbonden ej hielpe den

Klagende til Rette, da kla-

gis det for Kongens Befal-

ningsmand, hand hielpe

hannem til Rette, som

sagt er.

8.

End belindis den Be-

skylte Uskyldig, da

skal Anklageren betale

hannem for hans Skadis

Lidelse efter Dannemsends

Sigelse.

9.

Foruretter Tiendetage-

ren nogen i Tiendens

Opborsel .i nogen Maa-
de.

§ 7: Reces 1568 § 51; 1643
1. 4. 46.
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de, og fordrer, eller tager

meere, eller af andet, eller

paa andet Stsed, end som

her sagt er, da give hand

den, som saaledis foruret-

tis, tre dobbelt igien.

10.

Ki0bst8eder, som Avl

bruge,b0r og billigen,

med mindre de saerBenaad-

ning derpaa have, eller og

andre Midler have, deris

Kirker at holde ved lige

med, at give Tiende, hvil-

ken skal deelis ikkun i

tvende Parter, den eene til

Kirkens og den anden til

Praestens Behov.

11.

De Ssedegaarde, som

hidindtil have vseret

frj for Tiende at give, skulle

herefter nyde samme Fri-

hed, i hvo dem ogejeog be-

side, paa det Ejermaendene

skulle holde deris Tienere

til at tiende retfserdeligen

;

Dog skulle de deris Sogne-

praester fyldistgiere for

deris

§ 10: Reces 1643 1. 4. 52.

§ 11: Rec€8l558§51; Haandf,
1559 § 34; 1648 § 34,

deris Umage og Tieniste;

Ti Sogneprajsteme ere de-

ris Lon vaerde, og ikke

meere pligtige at tiene dem
tilforgsevis end andre deris

Sognefolk.

12.

Naar Benderne fore

Prsesten 8inTiende,da

maa hand give dem tilsam-

men to Tonder 01 i deris

Gildeshuus, og ikke yder-

meere med 01, eller Mad,

at give dennem^ besvseris.

Det samme er og omKirke-

vsergeme, om de annamme
selv Kirketienden i Niegen.

13.

Husmsend, Inderster og

Pebersvenue , som

ikke tiende til Kirken,

enten af Komssed, eller

af Qvaeg og Bisvcerme,

skulle aarligen i lire Qvar-

taler give til Kirken een

half Mark Danske.

Tre-

« Saul. APTU; K: dem

§ 12: Aab.Brevl56817.Septbr. /
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Tredie Bog,

Om Verdslig- og Huus-

Stand.

I. Cap:

Om Kongens Befalnings-

maend og andre Be-

tiente.

1. Alt:

Kongens Befalnings-

ningsmsend skulle

alle Kongelige Forord-

ninger og Befalnin-

ger,

§ 1: Reces 164S 2. 14.

ger, ligesom de, een hver

sin Tid, ere udgivne, lade

registered og i een Bog
indfore, som hos Amptet

altid skal forblive, og,

naar de komme fra Amp-
tet, den til deris Efter-

kommere levere tillige med
hvis Tingsvidner, Domme,
og andre Breve, som i Amp-
tet til Underretning kunde

fomoden gioris.

2.

De skulle have flittig

og alvorlig Agt og

Indseende med, at Kon-

gens Lov, Porordninger

og Befalninger, saa vit

deris Ampt strekker sig, i

alle Maader holdis og ef-

terkommis, og intet der-

imod handlis, eller tilla-

dis; Og naar de befinde

nogen Husbond efterladen

paa sit Gods at efter-

komme det, som befalet

er, eller og ikke vil skaffe

den Klagende Ret over

sine

' Saal. W; U" : Registere

§ 2: Frdg. 1582 19. Junt §§
1 og 2,
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sine Tienere efter Lov og

Dom, naar hand derom

anmodis, da skulle de Magt

have og forpligtede vsere

med Exsecution det at ef-

terkonime. Befindis de

forsommelige herudj , og

det skielligen hevisis kand,

at dennem derom haver

vaeret vitterligt, og de ikke

samme Tid i nogen Kon-

gens Bestilling have vseret

forhindrede, da skulle de

derfor have forbrut det

betroede Ampt.

3.

Hvis Misforstand og

Ueenighed sig i Kiob-

stsedeme begiver, enten

imellem 0vrigheden og

Borgerskabet, eller imel-

lem 0vrigheden indbyr-

dis , skulle Stigtsbefal-

ningsmaendene med al

Flid see til at dsempe i

Begyndelsen; Men hvis de

ikke ville lade sig sige,

skulle de det strax for

Kon-

Kougen angive med sand

udforlig Beretuing om de-

ris Tvistigheders Omstieu-

digheder.

AHe Geistlige og Verds-

lige, som af Kongen

Pengis, eller nogen Slags

Indkomstis, Opborsel >g
Forvaltning erbetroet, og

derfor staa for Afgift, For-

pagtning, eller Regnskab,

skulle aarligen efter de-

ris Forvaltnings, Forpagt-

nings, eller Bestillings,

Breve rigtigen og i rette

Tid derfor paa Kongens

Rentekammer klarere un-

der den Straf, som af Kon-

gen derpaa settis.

5.

Kongens Befalnings-

msend paa Landet

og 0vrigheden i Kiob-

staederne skulle have til-

borlig Indseende med, at,

naar nogen d0er, som

med

§ 4: Reces 1643 2. 1. 2, Frdg.

1660 SO, Dechr. §§ 1 og 4.

§ 5: Frdg. 1671 4. Septbr. § 8

I SI. (P'J.
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med Kongens Indkomster

haver haft at gi0re, da

deris Boe ikke forrykkis,

eller forkommer, eller

Skifte vorder holdet, for

end Kongen er fyldist-

giortS med mindre Ar-

vingerne ere saa vederhaef-

tige, at de til Kongens

Kettighed nejagtigen kun-

de svare; Dog een hver,

som lovlig Pant haver, sin

Panterettighed i alle Maa-

der Uprsejudiceret.

6.

Kongens Fogder,

Ampts- eller Com
missari-Skrivere, maa in-

gen Skriverpenge fordre,

eller tage, af Bonden, naar

hand yder sin Landgielde,

eller Skat, eller ager sine

Rejser, for Afskrivelse, el-

ler Saedel, under deris Be-

stillingers Fortabelse ; Det

samme er og om andre

Husbonders Fogder og

Skrivere.

7. Al-

Alle Husbonders Fog-

der, Skrivere og an-

dre Tienere, som staa for

Regnskab , skuUe vsere

forpligtede til deris Hus-

bonder aarligentil bestemt

Tid at levere deris Regn-

skaber med beherige Be-

viser, og tage Husbonder-

nis Bevis derpaa, som den-

nem ingenlunde ber at

forholdis; Og bor Hus-

bondeme inden tre, fire,

fem, eller sex, Tigers For-

l0b i det hojeste derefter,

som Regnskabeme vitl0f-

tige ere til, overgive til

dennem hvis Antegnelser

og Mangier de finde udj

Regnskabeme; Og skulle

fomaevnte Fogder, Skrivere

og Tienere, vsere forplig-

tede til inden tre Tigers

Tid i det hejeste, efter

af Mangleme ere dem
tilstillede, at giorenejag-

tig Forklaring for dem,

eller dem strax beta-

le;

• Saal. ANPU'i KTU" : fylliatgiort

§ 6: Frdg, 1635 23. Jan, §8;
1633 15. Marts § 16.
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le; Og hvis de ikke her-

udj efterkomme deris

Pligt, som her forskrevet

staar, b0r de strax der-

for at stille Husbonderne

nojagtig Borgen og Por-

sikkring, eller borge for

sig selv uden nogen Pro-

ces. Dersom Husbonder-

ne findisforsommelige med
Bevisis Meddeelning, eller

Manglemis Overlevering,

saa fremt de ikke lovligen

bevise, at de i saadan For-

hindring vaeret have, at de

Kegnskabeme, hverken

ved sig selv, eller deris

Fuldmaegtige, have kundet

lade igiennemsee, og An-

tegnelse giore, da bor de

at have forbrut deris Ret,

fomsevnte Fogder, Skri-

vere, og Tienere, for i

rette Tide overleverede

Regnskaber at S0ge.

11. Cap:

11. Cap:

Om PriYilegerede

Personer.

1. Art:

De, som nyde Frihed

med Hals ogHaand

over deris egne Tienere,

saa og jura Patronatus,

Birkerettighed, og andre

Privilegier, skulle dermed

rette og forholde sig ef-

ter Lands Lov, at de den-

nem ej ved Ulovlig Med-

fart forbryde.

2.

Ingen fremmede, som sig

angive af Adel at vie-

re f0de, og sig her i

Riget vil nedsette, og

ikke saadanne Bestillinger

her sammestaeds betiene,

som

§ 2: Reces 1643 2. 2. 2. jfr,

Hnandf. 164S § 19.

^
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som Adelige Friheder med
sig f0re, maa nyde, eller

vaere deelagtige i Danske

Adelige Friheder, for end

de forst forKongen, eller

for hvem Kongen dertil

forordner , deris Adelig

Anhser og Herkomst n0j-

agtig bevist have ; Og der-

efter skal de allerunder-

danigst hos Kongen an-

holde, at de Adelige Fri-

heder maa nyde. Tager

nogenherudj Forsommelse,

vide sig det selv at til-

regne, om hannem der-

over noget viderligt ve-

derfaris.

Ej
heller maa frem-

I

mede Grever, eller

Friherrer, nyde Danske

Grevelige, eller Friherlige,

Privilegier, med mindre

de af Kongen vorde na-

turalizerede.

m. Cap:

ni. Cap:

Om Borgere i Ki0b-

staedeme.

1. Art:

Vil nogen vaere Borger

i nogen Kiobstaed,

da skal hand giore sin

Bed for Borgemester og

Raad, derefter skal hand

give for sit Borgerskab

noget efterPolitie-Ordnin-

gen, og for maa hand ej

bruge borgerlig^ Nsering,

under bans Faldsmaal, fyr-

retyve Lod Solv til Kon-
gen og Byen>

2.

De skuUe holdis for

Borgere og nyde

borgerlig Eet og Frihed,

som

' S<mt. ANPTU; K: borgelig

§ 1: Stadsret § 19.

§ 2: Reces 164S 2. IS, /.
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som saaledis deris Borger-

skab soret have, og gier

og give al borgerlig og

Byens Tynge, og selv hol-

de Huus og Ildstsed i

Byen, og ingen anden,

cm end skient hand i

nogen anden Kiobstaed

Borgerskab haver taget,

og sig for BorgeT ladet

indskrive.

3.

Ingen Borger maa flytte

af Byen, for end hand

paa Eaadhuset lovligen

haver til Borgemester og

Raad sit Borgerskab op-

sagt, og giort Rede og

Rigtighed for hvis hand i

Byens Bestillinger haver

forrestaaet, og hannem af

0vrigheden haver vseret

betroet ; Men hvis 0vrig-

heden fomemmer , at

hand uden Rigtighed ag-

ter at flytte, da maa
de baade bans Gods og

bans Person arrestere la-

de,

de, i hvad Paaskud hand

og giere kand; med min-

dre hand vederhaeftige

Forlovere setter, eller bil-

lig Forsikkring i rerligt,

eller TJrorligt, Gods stil-

ler.

IV. Cap:

^ Offl OTrighed og

andre Betiente i Kieb-

staederne.

1. Art:

Ihver Kiobstsed skal der

vsere saa mange Borge-

mestere og Raadmsend,

som Byens Lejlighed ud-

kraever, hvilke skulle set-

tis af Kongen, og hannem
deris Eed giere; Men
hvor ingen Borgemester

og Raad ere, der skal

den forordnede Byfoged

for-

^S /.. Rece.<i 1(i43 2. ;i /
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forrette hvis som Borge-

mester og Raad tilkom-

mer.

2.

Ingen maa fra Gvrigheds

Bestilling forlovis,

uden det skeer med Kon*

gens udtrykte Bevilning.

Befindis nogens Udyg-

tighed for hvad Aar-

sag det og vaere kand, da

skal Kongens Stigtsbefal-

ningsmand for Kongen

det andrasre.

Ovrigheds Personer,

Dommere og Skri-

vere, som til Tinge tilta-

lis for Sager, som deris

Mm, eller gode Navn og

R0gte ogOprigtighed, paa-

gielde, maa ej Ovrigheds

Saede beklaede, f0r end de

ved endelig Dom frikiendis

og erklseris ; Imidlertid

skuUe

§ 2-4: Reces 164S 2. S. 1.

skuUe andre i Ki0bst3e-

deme af Stigtsbefalnings-

manden og paa Landet af

Amptmanden i deris Staed

forordnis, indtil de lov-

ligen, som for bemselt er,

blive erklaerede; Men for

bare og lose Beskyldninger

bar ingen sit Saede at vi-

ge, men derved at blive,

indtil hand lovligen s0gt

vorder.

5.

Borgemester og Raad
sknlle holde god Skik

og Politie aldelis efter

alle de Puncter og Styk-

ker, som i Loven og Po-

litie-Ordningen om Kieb-

staedeme maeldis, og flitte-

ligen give Agt paa, at

saadant i alle Maader hol-

dis og efterkommis, saa

fremt de ikke derfor af

KongensFiscal ville tiltalis,

og selv stande til Rette.

6.

e skulle bolde over

hvis af Kon-
gen

D
§ 5: Reces 155S § 56,

§ 6: Reces 164S 2, 3, 17.
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gen paabydis, og dersom

de Kongens Befalningers,

ellerLovens, Overtrsedelse

tre TJger Upaatalt ladefor-

bigaa, efter at det dem
vitterligt V3eret haver, da

skal Byen derefter ingen

Anpart have i Sagefaldet,

men Borgemester og Raad

skuUe Byens Anpart selv

udlegge, og derfomden for

deris Forsommelse af

Kongens Fiscal tiltalis paa

deris Embede.

De skuUe lade alle

Breve, somByen ved-

komme, og som enten til,

eller af, Borgemester og

Raad udgivis, registere og

til Bogs fore, hvilken paa

Raadhuset skal vsere i

Forvaring.

8. ^

De skuUe det saa ma-

ge, at een hver for

et skielligt Vserd kand

bekom-

§ 7 : Reces 1558 § 11.

§ 8: Reces 1558 § 56 og 1043
2. 3. 10.

bekomme hvis Vare, som
Landets Indbyggere Be-

hov have, og bor at fin-

dis fal i Ki0bstsederne.

Og skuUe de aarligen i

hver Kiobstaed om Paaske

tvende af deris Middel

forordne , hvilke skulle

ikke alleene nogle gange

om Aaret taxere og sette

Kiobet paa ferskt Oxekiod,

saltet og tor Fisk, Danskt

01 og Brod; Item giore

een billig Taxt paa Vin,

Salt og andet, intet un-

dertagendis, som Kiob-

msend og Haandverksfolk

og andre for deris Vare

og Arbejde skulle have;

Men og med deris Med-
brodre have Indseende, og

taenke paa Middel, hvorle-

disMeenighedens Nodtorft

af saadant i Tide er at for-

sk;afiFe ; Med mindre de selv

ville svare, een hver for

sin Forsommelse. Og de,

som mere tage^ endforord-

net bliver af Borgemester

og

* Saul. U'; IP\- tager r

10
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ogEaad, skulle bede ferste

gang til Kongen tyve Lod

Solv; Anden gang have

forbrut deris Borgerskab,

og ej videre tilstsedis i Ri-

get deris Handel at bruge.

9.

De smaa Bestillinger i

Kiobstaederne og

Byens Tienere maa an-

ordnis og afskaffis af Bor-

gemester og Raad, og lige-

som ingen for Rigdoms,

Medholds, Slegts og Svo-

gerskabs, Skyld skal til

nogen Bestilling fordris,

saa skal ej heller nogen

for ringe Anseende Skyld

forbigaais, om hand dyg-

tig er.

10.

Ingen Borger maa
vegre sig nogen af By-

ens Bestillinger at be-

tiene, med mindre hand

er Skipper, Styremand,

Seglingsmand, eller

saa-

saadan Haandverksfolk,

som Loven, eller Politie-

Ordningen, derfor forskaa-

ner, hvilke dog dertil

maa bnigis, om de det

selv samtykke.

11.

Borgemester og Eaad
maa ikke besvsere

nogle Privilegerede, Geist-

lige, graduerede Personer,

og dem, som ere i Kongens

Tieniste og ingen borger-

lig Nsering bruge, med
nogen borgerlig Personal

Tynge.

12.

Naar nogen til nogen

Bestilling udkaaris,

da maa den Udvaelgelse

hverken begyndis, eller

endis, med Drik, eller Gie-

stebud, eller noget Lav der-

for anrettis ; Ej heller skal

noget Regnskab, Registe-

ring, Kiob, Sal, eller andet

sligt, forrettis ved Drikken,

eller Giestebud, saa fremt

baa-

§ 9: Reces 1643 2. 3. 7.

§ 10: Reces 1643 2. 3. 1.

§ 11: K0b8toed.8pnvtL166l24,
Juni § 6.

§ 12: Reces 1643 2. 3. 7.
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baade Vert og Giest der-

for ikke ville tiltalis og

straffis.

N
13.

aar Kongen lader sin

Befalning til Borge-

mester og Eaad iidgaa at

forskaffe Folk til bans

Tieniste, enten til Lands,

eller Vands, da maa de

ingen derom advare, at

de sig forstikke kunde,

meget mindre forskaane

nogen, som er i deris, eller

andris, Tieniste, saa fremt

de ikke med Vansere vil

miste deris Bestillinsf.

V. Cap:

Om Raemnere.

1. Art:

Borgemester og Eaad
skulle aarligen

den anden Januarii

af

af de fornemste Borgere

naevne een Byens Knemner,
eller flere, om fomoden

giuris, til bvilke forleden

Aars K.Tmnere skulle

overlevere Beholdningen,

og giore Regnskab inden

liorten Dage der na*st

efter i Borgemesters og

Eaads og nogle Borgeris

Overvaerelse, bvilke Eegn-

skabet flittig skulle over-

see, og antegne bvis

Mangel derudj kand findis.

Giore Ksemnerne ikke

Regnskab, som for-

bemaelt er, inden fiorten

Dage der nrest efter, da

skulle de derfor tiltalis og

straffis efter deris Formue,

For Manglerne skulle de

enten strax giore klart,

eller med nojagtig Erklse-

ring dennem afbevise

;

Giore de ikke strax derfor

klart, da skulle de for

dennem dobbelt betale.

3. For-

§ 13 : Reces 1643 2. 3. 4.

§ 1: Reces 1643 2, 3. 2.
§ 2: Reces 1643 2, 3. 2.
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Forrige Aars Kaemner,

om der er ikkun een

,i Byen, eller den neder-

ste, om fleere ere, skal

nsest felgende Aar altid

lade sig linde, hvor hand

henfordris af Ksemneme,

at gi0re paa alting Under-

visning om hvis samme
AarsKsemnere afhannem

til Efterretning have at

VI. Cap:

Om Taxereborgere.

1 Art:

Borgerskabet skal aarli-

gen den tredie Ja-

nuarii udvaelge to, fire,

eller fleere Borgere, som

een Tid lang i Byen boet

have, og Borgemis Lej-

lighed kiende, hvilke

skulle

§ 3: Reces 1643 2. 3. 2.

§ 1: Reces 1643 2. 3. 3.

skulle med forrige Aars

Ksenmere den forste Sog-

nedag i Februario i det

Aar taxere dem, som bo« i

Byen, hvorefterUdgiften til

Geistlig og Verdslig Brug

skal paa een liver beregnis.

2.

De, som boe i Kieb-

stsedeme, og ingen

borgerlig Nsering bruge,

saa som : Privilegerede,

Geistlige, graduerede Per-

soner, og som i Kongens

Tieniste ere, skulle, saa vit

de Ejendomme i Kiobstse-

deme have, skatte efter

den Taxt, som nu sat er,

eller herefter sat vorder;

Men befindis nogle af be-

mselte, enten selv, eller

deris Hustruer, eller deris

Husfolk, noget Kiobmand-

skab, Hokkerj, Tappen,

Haandverk, eller borgerlig

Nsering, at bruge,da skulle

de al Kongelig og borger-

lig Tynge udstaa.

3. Al-

§ 2: Reces 1643: 2. 3. 14.
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3.

AHe, som boe i Kieb-

stsederne, af hvad

Stand de og ere, og i hvad

Frihed de sig kunde paa-

beraabe, skuUe give Kirke-

betienteme deris Kettig-

hed, saa og holde det ved

lige, som de selv Nytte

og Fordeel af have.

4.

Taxereborgerne skuUe

blive ved forrige Aars

Taxter, med mindre de

taxerede, enten ved Arv,

eller andre Maader, deris

Formue siden siste giorte

Taxt forbedret have, eller

ved deris Bois og Formuis

Skifte, eller Ulykkelig Til-

fald, kiendeligForrjngelse,

eller Skade, paa deris Mid-

ler lidt have, og da skal

BorgemesterogEaad tven-

de andre Borgere dertil

naevne, som dennem paa

ny inden fiorten Dage

skuUe taxere.

5. Kla-

Klagis deroverTaxten,

da skal Borgemester

ogBaad hore saa vel de-

ris Angivende, som for-

meene andre for ringe at

vsere taxerede, som deris,

der formeene sig at vaere

for h0jt satte, og hvor

saadant skielligt befindis,

tilholde Taxereborgerne

det at forandre.

6.

De skuUe derforuden al

Taxten igiennemsee,

og dersom de befinde, at

Taxereborgerne have giort

nogen til Villie, da skulle

de lade dem tiltale for

Utroeskab, og efter Dom-
mens Indhold straflfe.

7.

Borgemester og Raad

skulle aarligen til-

hver ny Aars Dag for-

fatte rigtig Eegnskab

paa alle deris Indtsegter og

Udgifter af -Skatteme,

og

§ S: Reces 1643 2. 3, 14.

§ 4: Reces 1643 2, 3. 3,

§§ 5-6: Reces 1643 2. 3. 3.

§ 7: Frdg. 1671 4. Septbr. §4

10*
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og derhos forklare alle de-

ris Indtsegter med rigtig

og udforlig Mandtal, hvem

der haver skattet, og hvor-

meget een hver haver ud-

givet, hvilket skal afKiem-

ner, Kodmestere, og de

beste Borgere, som til

Tinge aarligen skuUe iid-

naevnis, imderskrivis og

samtykkis, at saa meget

og ej videre er paalagt

og opbaaret, hvilke Rcgn-

skaber med alle dertil

horende Assignationer og

Qvitantzer skuUe aarligen

tre Maaneder efter ny Aars

Dag paa Kongens Rente-

kammer indleveris under

tilborlig Straf.

VII. Cap:

Om Lay og Haand-

1 Art:

Naar nogen tager Bor-

gerskab, da skal

hand af Borgemester og

Kaad lade sig indskrive

for hvad Hantering, eller

Haandverk, hand agter at

bruge og nsere sig af, og

hvis der er noget Lav

for samme Hautering, da

skal bans Navn optegnet

ved Byens Tienere af

Borgemester og Raad 01-

dermanden tilskikkis; Og

skal saa den, som saale-

dis erantegnet, maa bru-

ge den Hantering, eller

Haandverk, uden nogen

videre Antegnelse, eller

Samtykke, med mindre

hannem nogen Uaerlig og

lastelig Misgierning klar-

ligen overbevisis, hvilken

hand ikke hos Gud og

OvMgheden haver afsonet.

verker. E
1. Art:

Hers skal med
Mesterstykke,

Lse-

§ 1: Reces 1643 2, 3. 9.
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Laerebreve og alt hvis La-

vene ogHaandverkerne til-

h0rer, i alle Maader for-

holdis efter Politie-Ord-

ningen.

at saelge, med mindre hand

Borger er, under de hos

sig havende Varis Contis-

cation, og anden Straf ef-

ter Sagens befunden Be-

skafifenhed.

Vffl. Cap:

Om oml0bende

Kr^mmere.

1. Art:

Al Giesteskud, som

fremmedeKraemmere

give i Kiobstaederne, at de

maa med deris Kram og

Vare at saelge udstaa, skal

over alt Riget yaere af-

skaflFet, og ingen vaere til-

staet med nogen Kramvare

at omlobe fra een Kiobstaed

til een anden, ellerognogen

Staed denned at udstaa, og

i Alne, Lod, eller Fund,

at

§ 1: Reces 1643 2. 3. 13.

Ingen Borger, eller Un-

dersaat, maa tage frem-

mede Kiebmands ^ Penge,

eller Gods, eller have Ne-

derlag med dem, og bruge

til de fremmedis Gavn og

Nytte alleene,under samme
Pengis og Godsis Forbry-

delse, og derforuden tredie-

sindstyve Lod Solvs Boder.

IX. Cap:

Om Markeder.

1. Art:

Intet Market maa
paa nogen Son-

dag, eller Helligdag, hol-

dis

• Siial. AKPU; NT: Ki0bm8eud8

§ 2: Frdg. 147."i 30. Septbr.

§7 ; Reces W43 2. 3. 13

i 67.

§ 1: Reces 1643 2. 22. 1.
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dis; Infalde de paa saa-

dan Dag, da skulle de op-

settis til anden S0gnedag

dereftei.

2.

Befindis nogen Kram-

boeder at opslaa, el-

ler noget paa Helligdag fal

at holde, have forbrut hvis

der kiobis og sselgis, og

derfoniden fyrretyve Lod
S0IV, halfdeelen tilKongen

og Byen, og den anden

halve Deel til de Fattige.

HvornogetMarketnden
for Byen paa Marken

holdis, skal ingenstseds

vaere tillat, enten Mad,

eller nogen Slags Drik, der

paa Marken at fal holde,

men alt sligt iByerne at

S0gis. Hvo sig herimod

forseer, have forbrut hvis

Mad ogDrikke isaaMaa-

der fal holdis, halfparten

til Kongen og halfparten

til Byen.

X. Cap:

§ 2: Beces 1643 2. 22. I.

§ 3: Heces 1643 2, 22. 2.

X. Cap:

Om Maal og Yasgt.

1. Art:

Ingen Maal, eller Vsegt,

maa enten i Kiebstse-

deme, eller paa Landet

bnigis, uden de, som af

Kongen forordnede ere.

Og skulle i alle Kiebstae-

der paa Raadhusene saa-

danne Maal og Vsegt fin-

dis, efter hvilke een hver

skal have Magt og Frihed

til at prove, om hannem,

enten iKiobstsedeme, eller

paa Landet, nogen Uret

med Maal, eller Vsegt, er

vederfaret.

2.

Ingen skal vaere for-

meent, som saelger,

eller yder, noget Kom,
selv

§ 2: Frdg. 1651 15. Juli § 3.

Digitized byGoogle



449 Tredie Bog. 11. Capitel. 450

selv med et ret Strygetrae

at stryge, enten Tende,

eller Skeppe, som maalis

med.

3.

0vrigheden paa hver

Staed skal det vsere

frit for, saa tit de det got

eg n0digt eragte, udj een

hvers Huse at lade efter-

see hvad Maal og Vsegt

de bruge.

4.

Befindis nogen at have,

eller bruge, anden

Maal, eller Vsegt, end som
forskrevet staar, eller at

bruge anden Maal, eller

Vsegt, at maale, eller veje,

ud med, end hand bruger

at maale og veje ind med,

da skal hand agtis som
een Falskner, og have sin

Boeslod forbrut, i hvo

hand og er.

XI. Cap:

§ 3: Frdg. 1651 15. Juli § 6,

§ 4: Frdg. 1651 15. Juli § 8.

XI. Cap:

Om Yognmaend og

Faergemaend.

1. Art:

0vrigheden i hverKi0b-

stsed skal forordne i

deris Bye visse Vognmaends

Lav, og derover bestille

een dygtig Oldermand.

Saa snart een rejsendis

Mand ^ogenstseds an-

kommer, skalOldermanden

forpligt vsere at have een

Vogn ved Haanden, at

den rejsendis Mand kand

uden Ophold komme
fort, og det saaledis, at

hand med ingen h0jere

Vognleje bliver besvseret,

end

§ 1: Frdg. 1661 7. Maj Vogn-
mcend § 1,

§ 2: Frdg. 1661 7. Maj Vogn.
mcend § 2.
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end den Taxt, som Kongen

haver ladet

maelder.

giore, for-

Alle Verterne i Ki0b-

stffiderne skuUe have

samme Taxt trykt i deris

Hxise hengendis, at den

rejsendis Mand strax kand

see/ hvad hand skal betale.

Tager nogen af den rej-

sendis Mand videre

end Taxten tillader, eller

vegrer sig derfor at age,

da skal Oldermanden det

for 0vrigheden angive, og

de skuUe strafife hannem

efter Kongelig Anordning.

5.

Dersom Oldermanden

herudj findisforsom-

melig,ellermotvillig,ogdet

Byefogden tilkiendegivis,

da

' Sa(4i. P; AKTU: see

§ -1: Frdg. IGGl 7. Maj Vogn-
m(end § /).

§ 4: a. St. § 5 jfr, Frdg. 1680
17. Novbr. § 7.

da b0r Byefogden strax at^

skaffe den Rejsendis He-

ste og Vogn, og siden have

sin Tiltale til Olderman-

den og Vognmanden, som

burte kiore, saa fremt at

Vognmaendene ikke ere i

Kongens Rejse.

HvilkenFsergemand vi-

dere begaerer, eller

tager, til Fragt, eller Faer-

gelon, enten for ledige

Personer, rejsige Heste

med Karle, Heste og

Vogne, end som af Kon-

gen forordnet er, straffis,

naar det hannem lovligen

overbevisis, efter Kongelig

Anordning.

7.

Hvilken Skipper, eller

Faergemand, nogen

Betler fra et Staed til

et andet overferer, med
mindre de saadan Pas

og Bevis medbringe,

hvor-

' Saul. U'i AKPTU" fbg.: at

§ 5: Frdg. 1G80 17.Novbr §7.

§ 6: Reces 1643 2, 24. 2 i SI.

§ 7: Reces164S2.24.3;Frdg.
1651 25. Marts.
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hvorefter dem kand tilstae-

dis fra et Staed til et an-

det at rejse, give for hver

Person til Straf til de Fat-

tige tj Lod SgIv, som af

Byefogden skal inddrivis,

og derforuden paa sin egen

Bekostning bortskaffe dem
til de Stseder, som de fra-

komne ere, og imidlertid

de paa det Stsed'ere, selv

dennem underholde.

tesket, vspre sig Ryttere,

eller Soldater, som i Kon-

gens Tieniste ere, i deris

forende Skiberum indtage,

og af Riget og Landene

udfore, uden Kongens, eller

deris, som af Kongen der-

til ere forordnede, Passer:

Ej heller fleere Folk med-
f0re, end de til deris Skibe

nodvendig behove, under

Skibs og Godsis Forta-

belse.

8.

OJkipper, eller FcTrge-

1^ mand, som indf0rer

her i Riget, eller llytter

over et F?ergestsed til et

andet, nogen Tater, have

forbrut Skibet hand haver

at fore og sin halve Boeslod.

9.

Ingen Skipper , eller

Soefarendis Mand,

maa Kongens Baadsmaend,

eller nogen af Solda-

tesket,

10.

Een hver Skipper skal

hos det Stands Tolder

her i Riget, hvorfra hand

segler, angive, hvor mange
Baadsfolk hand inden

Skibsborde haver, og til

sin Rejsis Fornodenhed

endelig behover med sig

at fore, saa og forpligte

sig samme Folk, naar

hand igien til Riget an-

kommer, med sig at fore,

med niindre hand lovligen

kand

§ 8: Frdg. 1589 r>l. Maj §8.
§ 9: Frdg. 1662 28. Septbr.,

1664 21.Juli\ 1667 6.Febr.

og 27. Marts.

§ 10: Frdg. 1667 27.

jfr. 1676 25. Jan.

Marts
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kand bevise dennem, som

borte blive, at vsere dede.

11.

Indtager Stipperen ellers

i sit Skib nogen af

Kongens Undersaatter til

at udfore, da skal hand

miste dem, og give for

hver Person, som hand i

saa Maader yille udsnige,

et hundred Lod Solv, og

de som saaledis TJlovligen

yille forl0be, skal have

deris Boeslod forbrut, og

settis paa Holmen.

12.

Kongens Toldere skulle

paa hver Stsed her i

Riget have flittig Ind-

seende, naar nogen Skip-

per bortfarer, at ingen saa-

danne ^ Personer, som her

oven ommselt er, med no-

get Skiberum hemmelig

undkonmie.

Xn. Cap:

* Sa€d. U" ; U' : saaadanne

§ 12: Frdg. 1667 27, Marts

jfr. 1676 25. Jan.

xn. Cap:

Om SelYejer B0n(ler.

1. Art:

Selvejer Bonde, som be-

sider nogen Bonde-

gaard, skal bruge alle

Gaardens Eje baade i Skov

og Mark, og ingen af de

andre Medarvinger skulle

bruge noget af Gaardens

Tilliggelse, men annamme
fyldist af den, som Gaar-

den besider, hvis den kand

ydermeere taale over den

seedvanlig Tynge , efter

dens , som Herligheden

haver, og Samfraenders

Tykke.

F
2.

lordrister sig no-

gen af Medar-

vingeme

§ U2: Reces 1558 § 40.
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vingeme herimod at bruge

noget af Gaardens Ejen-

dom, da forf0lgis hand

derfor med Ran.

3.

Dersomden, derGaar-

den besider, forhug-

ger, eller forhugge lader,

samme Gaards Skove til

Upligt, eller og forkommer

noget af Ejendommen, som

dertil liggendis er, og ikke

holder Gaarden ved Magt,

da skal den, der Herlig-

heden haver, have Magt

med Samfrsendeme at sette

een anden af Medarvin-

geme derpaa, som vil og

kand frede Skoven, og

holde Gaarden og Ejen-

dommen ved Magt, og

reede der fult af til den,

der Herligheden haver,

og bans Medarvinger fyl-

dist, som hannem bor

at giore, som forskrevet

staar. Findis der in-

gen af Medarvingeme,

eller Frsendeme , efter

lov-

§ 3: Reces 1558 § 40 jfr.

Frdg, 1589 2L Marts § 3
og Betshrug (Udvalg 2,197),

lovlig Tilbud paa tre Hiem-

tingsdage, som Gaarden

vil, eller kand, antage, da

maa den, der Herligheden

haver, lade Gaarden lovli-

gen ^ taxere, og sselge den

til den Meestbydendis

;

Dog at den, der Herlighe-

den haver, nyder den for

nogen anden, om hand vil

give saameget for den, som

nogen anden byder. Hvis

overblive kand, naar Bon-

dens Gield er betalt, bor

at konmie Bonden og bans

Medarvinger, om de have

Lod i Gaarden, til Gode.

4.

OJelvejer Bonde maa ej

^ med Utilborlig Arbeid,

eller Tynge, af den besvae-

ris, som Herligheden af

Gaarden haver, videre,

end som Herligheden efter

Billighed kand udkrseve,

som eragtis at vsere den

fierde Deel imod een

Faestebonde, som besider

een heel Gaard.

Xm. Cap:

' Sued. ATU; K: lovlig
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XIII. Cap:

Om Landboe, eller

Faestebander og Lands-

Bye' -Handel.

1. Art:

In^en sLal udvisis af sin

Gaard, som hand haver

fest af sin Hnshond, saa

Inenge hand holder den ved

Hsevd og B3^gning, og den

forhedrer, og lovligen go-

der sin Jord i Marken, og

giver sin Skyld i lovlig

Tid, som er Smorskyld til

St. Hans Dag Midsonimer,

Kornskyld til St. Mortens

Dag og andje smaa Bede,

Giesterj og Oldengield,

og anden Rettighed, hver

til sin tilborlig Tid, og

er sin Husbond og bans

Fuldmsegtig i bans Fra-

vserelse horig og lydig,

« Saal. U'; U" : bye-

§ 1: Reces 1558 § 42.

§ 2: j/r. Reces 1558 § 42.

Og ej laaner, lejer, eller

fester, fra sin Gaard Ager,

Eng, eller noget af Gaar-

dens Tilliggelse, eller til-

st.Tder nogen anden at

bruge noget af Gaardens

Tilligelse, og ej hugger

i de Skove, der tilligge, i

nogen Maade, uden sin

Husbonds, eller bans visse

Buds, Minde.

2.

Forbryder Bonden sig

imod noget af disse

Stykker, da haver hand

sin (raard forbrut.

Haverliusbonden ingen

Gaard, eller Huus, at

boe udj, oghand i egen Per-

son vil beside den Gaard,

som Bonden i Faeste haver,

da skal hand sige Bonden

til derom St. Hans Dag
Midsommer, og give han-

nem sit F[pste igien, og

betale hannem hvis be-

visliff

^* 3: Retshniq (Udvalg 2y3l4) og

Landets Scedvane (A. Bernt-

sen 2,122) jfr. NLov 6,1.
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vislig Omkostning og For-

bedring paa Gaarden baa-

de i Bye og Mark hand

giort haver, og da bor

Bonden at flytte af Gaar-

den til nsestfolgendis Vol-

dermisse.

Efter Bondens T)oA maa
hans efterlatte Hu-

stme uden al Indfaestning

beside Gaarden med al sin

Tilliggelse, saa Isenge hun

sider Enke, og retter sig

efter det, som om Bonden

forskrevit staar; Men der-

som hnn vil giftis, da skal

den, som hende egter,

fseste Gaarden af Herska-

bet, for end hand drager

i Gaarden.

5.

Hvis nogen Enke ikke

vil blive ved Gaar-

den, da bor hun strax ef-

ter Mandens Dod, naar

Skifte holdis, at sige sig fra

den til Husbonden; Hvis

hun

hun det ikke gior, da skal

hun blive ved Gaarden,

indtil hun den lovlig op-

siger efter den syvende

Artikel, som her efter i

dette Capitel maeldis.

6.

Naar een Husbond ud-

viser nogen af sit

Gods for nogen af oven-

bemaelte Aarsager, da skal

samme Bonde give Hus-

bonden sin Forpligt, at

hand ej skal giore Efter-

kommeren nogen Forfang,

saa og forsikkre Husbon-

den for hvis hand med
Rette hannem pligtig er.

Vil Bonden ej det giore,

da maa Husbonden an-

holde hannem, indtil hand

det efterkommer.

7.

Hvilken Bonde der ikke

er Vorned, som vil

flytte fra sin Gaard ogBoe-

lig, skal dertil have skiel-

lig Aarsag, og den lov-

ligen bevise, derefter maa
hand

§ 4: Frdg. 1565 23. Oktbr. § 1. § 0: Reces 1558 § 44.

§ 7: Frdg. 1654 11. Juli § 4.

r^
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hand opsige den efter lov-

lig Kald og Varsel til Hus-

bonden, tre naeste Ting-

dage efter hver andre, for

St. Hans Dag Midsonuner,

og fierde Tingdag derefter

tage detbeskrevet; Hvor-

imod med Skudsmaal ingen

Forhindring maa gi0ris;

Og da maa Bonden til

Voldermisse der naest efter

flytte; Dog at hand efter

Opsigelsen til forskreven

Tid retter for sig med
Landgielde, ^Egt og Ar-

beid, og anden Kettighed,

som det sig bor, af Gaar-

den og Boeligen til Hus-

bonden, saa og svarer til

Brostfaeldigheden, som til

forskreven Voldermisse fin-

dis. Forlader hand Gaar-

den uden lovlig Opsigelse,

da bor hand, hvor hand

antreffis, at straffis som

een Romningsmand.

8.

ersom Husbonden

vil , at Bon-

den
D

den skal saae Rugsaeden,

da skal hand derfor give

hannem Freegielden igien.

9.

Drager, eller bortdoer,

nogen Bonde fra sin

Gaard, og den ej af andeii

Bonde igien bliver besat,

da skuUe samtlige Bye-

masnd, i hvem og deris

Husbond er, vsere pligtige

til at lade Gaardens Byg-

ning paa Aars og Dags

Tid bevare, at den ej bli-

ver nederbmt. Nederbry-

dis den imidlertid, og de

ikke anholde, eller til-

kiendegive, hvem det giort

haver, da bor de samtlige

den igien at opbygge.

10.

Dersom nogen Bondis

Gaard, eller Huus,

ved Ddebrand, eller anden

Ulykkelig Tilfald kommer
til Skade, da maa Bonden
ej Staedet forlade, eller

sig andenstseds nedsette,

men

§ 8: Frdg. 1054 11. Juli § 4. § 9: P* og P," Frdg. 1082
28. Jan, § 12.

§ 10: P' og P" jfr. Frdg. 1082
28. Jan. § 13,
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men hand ber med Hus-

bondens og Byemaendenis

Hielp, om hand selv ej

haver Middel dertil, at op-

bygge Gaarden, eller Hu-

set, for end hand maa
derfra flytte, eller Gaar-

den, eller Huset opsige.

11.

Bruger nogen Bondens

Jord uden Husbon-

dens Minde, da haver hand

den Ssed forbrut, og hvis

hand den bortfore vil imod

Husbondens Forbud, da

maa Husbonden lade den

anholde, og i Bondens

Gaard indfore indtil Sagens

Uddrag, omden, somsaa-

de, vil derpaa tale, hvilket

hand til anden Tingdag

derefter i det seeniste skal

giore, eller siden ingen

Magt have at tale derpaa.

Men haver den, der saade,

bortfert Sseden af Stsedet,

og kommet med den til sit

Huus,

§ il:jfr, NLov 6,10,

Huus, da maa hand tilta-

lis derfor som for Void,

men Heste og Vogn her

ogsaa derforuden at vaere

forbrut, om de antreffis,

for end de komme paa

Landevejen. Det samme
er og om Terveskaer^,

Gierdsel og deslige.

12.

Dersom Husbonden ta-

ger fra nogen Bonde

Skov,Ager,Eng, Graesgang,

Torveskaer, eller deslige,

som Bonden i Fseste og

Brug haver, og giver Land-

gielde af, da skal Husbon-

den kortedet efterBillig-

hed i Bondens Landgiel-

de, og selv udreede hvis

Tynge, der ligger paa det

frataget, saa vit det sig

kand belobe ; Dog hvis Hus-

bonden hannem Terveskaer

og Gierdsel, som hand til-

forn til sin Fomodenhed

nydt haver, udviser, da b0r

ej Husbonden hannem der-

for noget at afkorte.

13. Bon-

Saal. U" ; V : T^rvestser
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13.

Bonde maa ej indgrave,

eller indlukke, nogen

Ager, Eng, eller Jordbond,

uden bans Husbonds Minde

og alle Lodsejeris Sam-
tykke; llj heller aflukke

enten Folke- eller Faegang,

hvor den haver vaerit af

Alders Tid.

14.

Ingen Bonde skal vsere

pligtig til at levere

andet, enten i Vare, eller

Penge, end som hand staar

for i Jordbogen, langt

mindre nodis til atbetale

Varene med Penge hojere

end som ret Landkiob er;

Ej heller maa hand tvin-

gis til af sin Husbond at

fore sit Landgielde laengere

Vej end som Stigtet, der

hand i boer, er langt til.

15.

ongens Amptmaend
og alle Husbon-

der skulle skielligen gie-

ste,

K

ste, eller ved deris Folk

gieste lade, deris Tienere,

eller dem, som de i Be-

falning have, og ej begsere

fremmet Drik, eller andet

sligt, men lade sig noje

med hvis Bonden til Re-

delighed kand af Stsed

komme; Ej heller skulle

de besvaere dem med yder-

mere ^ Foring, end som de

pleje og pligtige ere af

gammel Tid.

16.

Det skal staa een hver

Bonde, ingen undta-

gen, frit for Ubehindret at

saelge sine Vare, det vaere

Kom,Sm0r,Honning, 0xen,

Heste, Fisk og alle andre

Vare, som hand haver, og

ikke forbydis af Kongens

Amptmaend, eller deris

Husbonder; Og skal der-

over ingenHusbond tvinge,

eller traenge nogen Bonde,

eller kaste ham derfor

nogen TJhylde paa, eller

der-

§ 14: Jfr. Rcces W43 3. 3.

§ i.5; Beces 1558 § 47,

' Sitat. U' ; U" : ydermeere

§ 16: Reces 1558 § 34 jfr,

Frdg, 1681 16, Apr. I§ S.
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derfor beskatte hannem;

Men vil nogen Husbond

kiobe noget af sin Bonde,

da skal hand have det i

bans Minde og med bans

Villie, ligesom hand kiobte

det af een Fremmet.

17.

Foriirettis nogen Bonde,

bans Hustrue, eller

Folk, af anden, da niaa

Bonden selv udfore Sagen

mod sin Vederi)art, og tage

Boder for Bondesagen.

End vil, eller formaar band

ikke Sagen at iidfore, da

bor bans Husbond derpaa

at tale, og Bonden tager

Opretning for sin Skade,

men Husbonden tager Bo-

der for Bondesagen og sin

anvente Bekostning. For-

doUerBonden nogen vigtig,

eller Ejendommen angaa-

endis. Sag for sin Husbond,

eller uden bans Minde forli-

ger sig med sin Vedei-part,

da

da b0der hand til sin Hus-

bond lige saameget, som
bans Vederpart til Bonde-

sagen kundevsere forfalden.

18.

Een hver Bonde skal

aarligen, imens band

haver Bum til og Lejlig-

heden er, i det minste

legge feiji Humlekuler, tre

Ymper Abild, Psere, eller

andre gode Traeer, og der-

foruden plante tj Pile,

eller have forbrut et half

Lod Solv for hver band

forsommer af dem til sin

Husbond. Hvor Bonderne

ikke have Bum ved deris

Gaarde, da skulle de dem
langs deris Gierder sette;

Og skal een hver Ampt-
mand, eller Husbond, til-

holde Bonderne dette at

efterkomme.

H
og

19.

vilken Bonde, som
heel Gaard besider

ikke aarligen saaer

een

§ 18: Reces 1558 § 50; 1643
2. 20, 1.

§ 10: Reces 1643 2. 20. 2.

/
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een Skeppe Hampefre, og

den, som half Gaard besi-

der, een half Skeppe, bor

af sin Husbond at tiltalis

og straffis som een mot-

villig og XJlydig Tiener,

med mindre handbeviser,

at hand ikke tienlig Jord

dertil haver.

20. •

Ingen Bonde maa fiske

i sin Gaards tilliggen-

dis Selod, eller MoUedam,

uden sin Husbonds Forlov.

21.

Ingen Bonde maa hugge

i sin Gaards tilliggen-

dis Skovspart, eller Have

og Lykke, uden hvis han-

nem af bans Husbond bli-

ver udvist; Og skal hand

svare og staa til Eette for

samme sin Skovpart, der-

som noget derudj uden

Husbondens Villie huggis,

med mindre hand med
lov-

lovfaste Dannemsend lov-

ligen beviser, at andre det

have hugget, og hvo de

ere, hvilke hand og Skov-

fogden ej have kundet hin-

dre. Higemaade forholdis

medTerveskaer og Gierdsel.

22.

Hvo som noget Trap,

^g, Bog, eller an-

det, tilladis at hugge i

nogen Herskabs Skove, og

ikke tj unge Traeer, hvor

hannem udvisis, beskserer,

saa og sex Traeer af samme
Slags igien setter, ogdem
freder og forvarer, at de

for Qvaeg Uskat kand frem-

voxe, bode til Husbonden

to Lod Solv for hvert Trap,

der vorder forsomt.

23.

Ingen Haandverksmand

maa boe paa Landsby-

en, undtagen Grovsmede,

Tommermaend, B0dkere,

Tegl-

§ 21: Frdg. 1660 24.Juli§2L
§ 22: Frdg. 1655 10. Novbr.

§ 23: Reces 1558 § 55, Bor-

gerstds. Privil. 1661 24.

Juni § 5.
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Teglbraendere, Pottemage-

re, som giere sorte Potter,

Hiulmaend, Murmestere,

Skindere, Vaevere , som

vaeve Vadmel, Blaar- og

Hampel8erit,Skraedere, som
sye Vadmel, og de Sko-

magere, som sye Bonder-

skoe.

24.

Ingen, i hvo det vsere

kand, maa bruge noget

Kiebmandskab paa Landet

og i Landsbyeme til For-

prang med Alne, Maade,

eller Vsegt, eller saelge

nogen Kramvare, Staal,

Salt, eller fremmet Humle,

under Varenis Forbry-

delse.

ge sine Vare til hvem
hand vil; Dog at det ikke

skeer Kongen paa bans

Eettighed til Forfang, el-

ler Kiobstaederne i deris

billig Handel og Naering

til Hinder.

26.

B0ndeme skuUe fore

deris Vare til Kiob-

staederne, og dem paa of-

fentlig Axeltorve og Mar-
keder fal holde, og ej dem
til Hokkere og Forpran-

gere, som Landet omlobe,

saelge. Giore de herimod,

have forbrut Varenis Vaerd

til Kongen, og Varene, om
de af Kongens Foged an-

treffis kunde, iligemaade

vaere Kongen hiemfaldne.

25.

EUers maa een hver,som

Jordegods ejer, giore

sig sit eget Gods saa nyt-

tigt, som hand kand, og sael-

ge

27.

Ingen, som boer paa

Landet og plojer og

saaer, skal forbydis at kiobe

sit Saedekom, eller hvis an-

, det

§ 24: Reces 1558 §§ 33, 34.

§ 25: Reces 1558 § 34.

§ 27: Reces 1558 §§33 og 64.

r
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det hand Behov haver til

sitHusisOphold ogsinAv-

lings Fortsettelse, Heste,^

Hopper og Qvaeg, hvor

hand det bekomme kand

:

Saa maa og Kongens Un-
dersaatter paa Landsby-

erne, TJbehindret af Kiob-

stiPdmaend og andre, kiobe

til deris Husis Bj^gning,

Vogne, Plove, Ildebrand

og Nodtorft^, men ikke til

Forprang Tommer og Ved

af dem, som det med 8kib

indfore for Kiobsta>derne

og i andre smaa Havne,

og igiengive hvis Vare de

have, som de det med be-

tale kunde. Dersom Kiob-

staedmaend dem det for-

hindre, da bode deris

Voldsboder.

28.

Ingen maa have mere

Qvseg eller Baester,

paa Overdrev, Auret, eller

Fsellet, end som hand ha-

ver Jords Vurdering til.

29. Ha-

29.

Have fleere Byer Over-

drev, Auret, eller

Faellet, sammen, da bor

det at taxeris^ hvor me-

get det kand taale, og

liver Bye settis efter sin

Jords Vurdering, hvor

meget den derpaa maa
have, saa at Klov imod

Klov, Horn imod Horn,

regnis.

30.

Haver Bonde ikke selv

saa meget Qva^g, el-

ler Bsester, som hannem
tilkommer at maa have

paa Overdrev, Auret, el-

ler Faellet, da maa hand

tage ind paa sit Tal af

andre for Leje, og hvad

deraf givis beholder hand

eene sig til Nytte; Dog
hvis nogen i Byen begae-

rer for Leje at faa sit

Qvaeg og Bsester derpaa,

da bor hand det for Frem-

mede at nyde.

31. Hvad

» Saul. A KPT; U: Heate
> 8aal. U"; U' : N0dt0eft

§ 28: Beces 1558 § 29 jfr.

JLov 3,55.

Scial. U"; U": Taxeria
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31.

Hvad Boder og Straf,

som Almuen logger^

paa i nogen Bye, eller

Torp, om Hegnet og Gier-

de og Grj^ft og Leed, saer

Hiord og anden Byens

Nytte og Tarv, det maa
ej een Naboe, eller to, kuld-

taste, men skiille alle

holde Vedtsegt. Hvo der-

imod gior, og den ej vil

holde, da maa mand han-

nem pante for bans Uly-

digbed, og ej bryde der-

med enten Void, Her-

verk^, eller andet.

32.

Hvis B0der og Straf,

som efter Byens Ved-
taegt skal udgivis, eller

for Graesning, eller for an-

det Byen tilborendis, be-

kommis, maa ej til Gilde

og Drik anvendis, men
til Byens Gierder, Gryfter

og anden Byens Nytte,

bnigis: Og skulle saa-

dan-

• Saal APTU; K: ligger
' Smil. U'; U": Hffirverk

§ 31: Reces 1568 § 46.

§ 32: Reces 1643 2. 27. 2.

danne Boder saa vel som
hvis af andet Byen til-

kommendis kand indbrin-

gis, til den vederbaeftigste

Mand i Byen leveris, som
skal giore Byen Rigtighed,

baade for hvad der ind-

kommer, og hvortil det

udgivis.

33.

ForFae, som vorder ind-

taget enten i Kom,
eller Eng, skal lovligt Pant

forreleggis, som Ejere \ or-

de foreente om, naar de

legge deris Mark i Hegnet,

og saaledis skal Pantet

losis, som de vare til eens

om. Vorder Pant, som

for indtaget Fie er sat,

ikke lost inden alle Hel-

gens Uag, da vsBre det

forbrut.

34.

Hver Mand skal lukke

sineGierder, som alle

Ejere samtykke, og saa som

hand ejer og bruger i Bye

§ 33: JLov 3,56.

§ 34: JLov 3,57.

r
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og i Boel, efter retReeb,

og giere dem lovlig hoje.

End for Stuf gierder mand
ej, uden det er Fortog^

Faellet i Bye, da gierdis

der for Hovedgierdet.

35.

Alie Maend skuUe gier-

de for deris Tofte,

der bygte ere; End for

TJbygte^ Tofte i Byen gier-

der den, som ejer Hoved-

gierdet, og alle Naboer

gierde siden, som dem
tilfalder, om Behov gio-

ris.

36.

Falder een Byes Faellet

imod anden Byes

Hegnet, da skuUe^ de der

Faellet eje, rejse half

Gierde med dem, der

Vong* eje, og holde saa

Jevnet, fordj at de, der

nu have Faellet, fange ad

Aare Hegnet, og have

slig Jevnet Behov.

37. Hen-

• Saul. KPU; A: Fortog,; T: Fort
og Feellet

« Saul. U'; V" : ubygte
" Saul. V" ; U' : skuUe,

Saul. KPU'; ATU" : Vang

^ 35: JLov 3,57.

37.

Hendis det saa, at en-

ten de, der Hegnet

tilhorer, eller de, der Fael-

let eje, yille ej lukke half

Gierde og holde Jevnet,

og de, der Vong eje, fan-

ge nogen Skade formedelst

deris egne Gierder, have

Skade for Hiemgield.

Men fange de Skade af

Udenmark-Mands Gierder,

enten af deris eget Fae,

eller af anden Mands, da

gielde den Skaden, der

Gierdet skuUe lukke.

38.

End om ingen Mand
kiendis ved det Gier-

de, der Skaden volte, da

skuUe paa begge Sider

Maend udnaevnis til at

reebe Gierdeme og vide

hvem det tilkommer.

y
39.

il nogen ej luk-

ke sine Gierder

paa

§§ 36-38: JLov 3,58.

§ 39: JLov 3,57 og 3,58 t\ /.
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paa den Lavdag, som Ejere

forrelegge, og ej legge ud

den B0de, som vedtagen

er, da skuUe de, der Vong ^

eje, selv lade gierde, og

saa tale den forsemmelige

til med Eetten ; Og lader

hand gaa Dom over sig,

da er hand forfalden til

Sagsogeren tre Lod Solv,

og til Herskabet tre Lod

Solv, og skal betale Ska-

den og Omkostningen

derforuden.

40.

Indhegner nogen Stykke

Jord, som hand maa
indhegne, til Saed, eller

Eng, og ikke af Alders

Tid haver vseret indheg-

net, gierde for sig selv saa

som hand best vil have

Fred paa sin Ssed og Eng.

End fanger hand nogen

Skade, fordj hand ej lov-

lig gierdet haver, have

Skade for Hiemgield.

41. Ha-

• 8aal APTU; K: Vogn

41.

Haver nogen Mark, som

ej med Gierde, eller

Gryft, paa nogle Staeder

indhegnet er, men med
Aa, eller andet Vand, og

det kunde ha^nde sig, at

Vandet undertiden ikke

staar saa hojt, at det an-

dris QvaBg kand vserge og

af Marken udeholde, da

bor den, som Fred vil have

paa sin Grund, enten at

sette Gierde, eller at lade

vogte derfor, at Qvaeg ej

paa bans Grund kommer.

42.

Gierde forRugvong skal

vaere lukket inden St.

Mortens Dag; Dog hvis

Byemaendene vedtage, at

deris Qvaeg og Baester skal

gaa i Vongen til imod St.

Mortens Dag, da maa det

vel skee, men Svin maa
ingenlunde tilstaedis at gaa

derinde.

43. For

§ 42: jfr. JL 3,59, Tors Ar-
tikler § 46.

11
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43.

For Vaarsaed skal gier-

disforVoldermisse, og

skal stande til St. Mikkels

Dag, uden saa er, at alt

Komet kommer for ind.

Hvo som Gierde for opta-

ger, gielde effcer al den

Skade, der bliver giort

derover, at bans Gierde er

optaget.

44.

Vil nogen have sit Fse

i Vong, naar hand

selv der haver hostet, for

end al Vong^n er hostet,

da skuUe de vedtoMsend

give de andre, som ej ind-

hostet have, Bud derom,

og have det i deris Minde,

og saaledis vogte det, at

det ikke kommer paa an-

dris TJhostede^ Agre, og

gior Skade.

D
45.

et samme er og,

om een Bye,

som

som haver Vong og Auret

med een anden, faar for

indhostet end den anden.

Hvo herimod gior, betale

al den bevislig Skade, og

imidlertid maa Faeet ind-

tagis, indtil hand betaler.

46.

Men findis nogen, som

enten af Forsom-

melse, eller Fortred, vil

ikke hoste sit Kom, naar

det er hostefaerdigt, da

skulle de, som hostet have,

ved tvende Byemaend han-

nem advare, og legge han-

nem Dag for at hoste.

Sider hand overhorig, da

ere de andre Byemaend ej

pligtige for hans Skyld at

holde deris Qvaeg af Au-
ret, og hand have hvis

Skade, som hand der-

over lider, for Hiemgield

;

Men hvis nogen af XJfor-

muenhed ikke kand faa

lige indhostet med de an-

dre.

> Saal. V; U": nh0Btede

^ 43: JLov 3,59.

§§ 44-45: jfr. ESLov 2,14,
§ 46: ESLov 2J4.
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dre, da bor de andre at

komme hannem til Hielp.

47.

Abild- og Kaal-Havo

og Tofte, som maa
indhegnis, skal hver Mand
sig selv liegne med sit eget

Gierde, om hand vil have

dem i Fred, og vrerge dem
for allehaande Slags Fae;

Uden for Geder alleene og

Gaardbrydere, som er0xen

og Svin: Deraf maa ikke

F?e indtagis, ^ uden Geder

alleene, med mindre det

er forrelagt paa Tinge.

48.

Gierder skal va3re lov-

lige, saaatingender-

over fanger Skade. Kom-
mer det, at enten Menni-

ske falder derpaa, eller

Fse, eller Bsester, komme
til Skade , da bodis

for Menniske som for

Taadis Gierning , og

for

for Fae, eller Blester, som
det er vaerdt, og Skaden
er til.

XIV. Cap:

Om Yornede.

1. Art:

Vornederettighed i de

Lande, som det hid-

indtil brugieligt vf^ret ha-

ver, folger Husbonden med
Grunden, ved hvad Maade
hand den lovlig bekommet
haver, ogVorneden erplig-

tig til at antage Huus,

eller Gaard, som bans Hus-

bond hannem paa sit eget

forrelegger ; Og hvis hand

det ikke gior, da maa
Husbonden deele hannem
til Stavns med al bans

Formue, om end skiont

hand sig paa andre St?e-

der haver boesat.

2. Prae-

» Saal. U'; U" : indtagis

§ 47: JLov 3,60.

§ 48: ESLov 2fil.
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2.

Prsesteme maa ingen

Skudsmaal give nogen

Vomede, som fra et Stsed

til et andet ville flytte,

uden de have rigtig Af-

skeed fra Husbonden, og

bans Forlov dertil. Gior

nogen Prsest herimod, da

bode hand sexten Lod Solv,

Halfparten til Voraedens

Herskab, og den anden hal-

ve Part til Praeste-Enker.

• 3.

Hvis og nogen af saa-

danne Personer skul-

le sig undslaa, eller for-

stikke fra deris Husbond,

da maa de af Husbonden,

hvor de antreffis, anholdis,

at de til behorige Staeder

kunde forskikkis til Gaarde

at antage, eller anden Tie-

niste at forrette, hvor paa

ingen Forhindring af no-

gen maa gioris, naar Hus-
bonden lovlig beviser, at

det er bans Vomede.

4.

2-3: Frdg, 1670 5. Decbr.

4.

Boer Bonde paa een

Husbonds Grund, og

det kunde hende sig, at

bans Hustrue fode Drenge-

barn paa een andens Grund,

da h0r dog Vorneden ^ til

den Grund, som Forseldre-

ne boe paa.

Slegfredson er Vorned

til den Grund, som

bans Moder lovligen bevi-

sis at have vseret paa den

Tid hand blev avlet.

6.

Vorned maa ej begive

sig af sin Husbonds

Grund, eller paa andet

Stsed sig nedsette uden

bans rette Husbonds For-

lov. Tien Vorned paa an-

det Gods med sin Hus-

bonds Villie, give Husbond-

hold aarlig to Lod Selv.

7. Ha-

• 8aal. AKPU; T: Vornede
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7.

Haver Vorned fsest

Huus, eller Gaard,

af sin Husbond, i hvordet

er paa bans Husbonds

Grund, og det bender sig,

at den Grund, som Vor-

neden er fedt paa, siden

kommer under anden Hus-

bond, ved Arv, Kieb, Mage-

skifte. Gave, eller Indfor-

sel, da kand band ikke

deelis til Stavns af den,

som Grunden bekommet

baver, inen band bliver

Vorned til den Grund, som
band baver fsest Huus,

eller Gaard, paa af den,

som da var bans Husbond,

og ejede begge Grundene.

8.

Haver ognogenFribrev

for sit Fedestsed af

sin rette Husbond selv,

og ingen anden, bekom-

met, da maa band ej

siden af nogen deelis til

Stavns

;

Stavns; Dog skuUe alle

saadanne Breve Isesis og

paaskrivis til Hiemkinget

til tredie Ting i det laeng-

ste, efterat de ere daterede,

og derefter Tingsvidne ta-

gis, ellers intet gielde.

9.

Husbond maa sin Vor-

ned vel frigive, men
band maa bannem ingen-

lunde til een anden saelge.

Sselgis Vorned, da er band

frj baade for den, som

solte, og for den, som

kiobte.

10.

Ingen, som nyder noget

Bondergods, enten ved

Forlaening, eller for sin

Bestilling, Uanseet band i

andre Maader Vornederet-

tigbed nyder, maa give

nogen Vorned Fribrev sin

Efterkommere og Godset

til Skade.

11. Ha-

§ 0: jfr. Krisliern II.s Land^
ret § liL /
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11.

Haver nogen Praest

Vomede, som hand

ej selv fornoden haver til

sit Gods, som til hans Em-
hede ligger, at besette, da

tager den, som Herlig-

heden haver, dennem til

at besette sit Gods med.

Men tager Prsestis Vorned

Gaard, eller Huus, paa

anden Husbonds end paa

dens Grund, som Herlig-

heden haver, da kand Prae-

sten deele hannem til

Stavns, om hand hannem
til sit Godsis Besettelse

fornoden haver : Iligemaa-

de den, som Herligheden

haver, om Prsesten han-

nem ikke behover.

12.

Skolepersoner ogStuden--

tere, saa laenge de blive

ved deris Studeringer, og

ikke slaa sig til nogen an-

den

den verdslig Hantering

;

Item Praeste- og Daegne-

Sonner, skulle ej deelis til

Stavns, paa hvis Grand de

og ere fode.

13.

IngenVorned maa i Kiob-

staedeme af0vrigheden

for Borger antagis, med
mindre hand haver sit Fri-

breV af sin Husbond. Skeer

det, da agtis det ikke ; Dog

dersom det skulle hende

sig, at Vorned haver ned-

sat sig i Ki0bsta3d, Og der

boet Utiltalt paa ti Aars

Tid, og er enten een god

Handels- Haandverks- ^ el-

ler Sofarendis-Mand , da

bor hand at vsere frj for

sin Fodestavn.

14.

End haver Vorned vaeret

boesat paa Landsbyen

uden sin Husbonds Grund

i tyve Aar uden Tiltale,

da bor hand og at vaere

frj for sin Fodestavn.

15. Ha-

• Saul. KO'; ATO" : Handverks-

§ tS: jfr, Aab. Brev 1542 31.

Juli (Dske Mag 111 6,350).
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15.

Haver Vorned sig i

Krigs Tieniste begi-

vet, og ikke er bleven S0gt

for sit F0dest8ed, f0r end

hand Fgendriks, eller Cor-

nets, Platz haver erlanget,

da maa hand ej siden til

Stavns deelis.

der med Gryft, eller Plej-

ning, som til Bye, Kirke,

Ting, Strande, Vanding,

Melle, eller Skovs, er lagt,

legge Vejen ud igien, og

giore den saa ferdig igien,

som den var tilfom, og

derforuden bode sine tre

Lod S0IV.

XV. Cap:

Om Yeje.

1. Art:

Til hver Bye b0r med
Rette at vsere saa

mange Veje, som fornoden

gioris.

Hvo som alminde-

lig Vej, som een

hver er tillat, formeener,

eller aflukker, eller

forandrer, eller spil-

der

3.

EUers skal med Veje i

alle Maader forholdis

efter Politie-Ordningen.

XVL Cap:

Om Egteskab.

1. Art:

Hvo Hustrue vil have,

bede hende af For-

seldre, eller rette Vserge,

dog med hendis Ja og

ViUie.

2. End

§ 1-2: JLov 1,56. § 1: JLov 1,33.
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2.

End gifter hun sig

uden dens Villie,

som efter Loven er hen-

dis rette Vaerge, da voi-

der hand hendis Gods,

imens liun lever, om band

vil.

Hemmelig Trolovelse

skal ej holdis, som

er skeet uden Forseldris,

eller deris Villie, som ere

rette Vserge efter Loven;

Dog dersom Forseldre, el-

ler Vaerge, ikke have no-

gen skiellig, eller lovlig,

Aarsag det at forhindre,

da skal deris Forbud, el-

ler hvis Forhindring de

derudj ville giore, intet

gielde.

4.

Holder eenVaergenogen

Mo over hendis atten

Aar for bans egen For-

deels Skyld Ugift bos sig,

om

§ 2: JLov 1,33.

§ 3: Ord, 1582 2,5,

§ 4: JLov 1,8.

om bun beqvemmeligen

kand blive forseet, da maa
hendis andre Fraender og

Venner klage det for 0v-

rigbeden, som derudj skuUe

giore hvis ret og billigt er.

Trolovelse skal ikke hol-

dis, som skeer i Druk-

kenskab, eller i nogens

TJmyndige Aar, som agtis

i Mands Person under tyve

fulde Aar og i Qvindis

Person under Sexten fulde

Aar, ej heller om een er

ikke ved sin rette Fornuft

og Forstand.

6.

Ej
heller skal agtis, el-

I

ler for fulde anseeis^

hvis hemmelig Bepligtelse-

eller Trolovelse-Brev, som
nogen giver bver andre

indbyrdis.

7.

niorpligter nogen Eg-

te - Mands-

eller

' SacU. U'i U": anseig

§ 5-6: Ord, 1582 2,6,

§ 7: Reces 1643 2,5.6.
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eller Qvindis-Person, imid-

lertid de leve i Egtefael-

let, sig nogen at egte, da

skuUe de, som sig saa for-

pligte, eller forskrive, saa

vel som de, der saadanne

Forskrivelser tage, staa

aabenbare Skrifte, ogstraf-

fis paa deris Fonnue, om
de Middel have; Hvis

ikke, da Mands Personen

een Tid lang straffis i Jern

og Qvindis Personen i

Spindehuset.

8.

End besover Egtemand

i sit Egteskab nogen

Qvindis Person, da maa
hand ej efter Hustruens

D0d komme i Egteskab

med den hand besovet ha-

ver ; Ej heller Egteqvinde,

som i Egteskab af anden

bliver besovet, efter Man-
dens Dod med den, som
hun er besovet af.

9. Per-

1.

9.

Personer, som for Slegts,

eller Svogerskabs, Skyld

ikke maa samlis i

Egteskab

:

Foraeldre og deris

Bom, saa og de,

som ere i Foraeldris Staed,

og de, som ere i Boms
Stsed, maa hverken nser,

eller fiera, samlis i Egte-

skab. Foraeldre ere Fader

og Moder: Bom ere Son

og Daatter: I Foraeldris

Staed ere alle Oldefaedre,

og Foraeldris og Oldefaedris

Sodskinde, fra Olding til

Olding, i hvor vit de sig

opstrekke kunde : I Borns

Staed ere Boraebom og

deris Born ned ad, i hvor

vit de sig nedstrekke

kunde.

Brodre og Sostre

maa ej kom-

me sammen i Egteskab,

enten

§ 5': j/r. Chratiani Deer. c. 31 q,

1 ; Fragm. 11 § 11, Fragm,
40 Digest. 48.5; L. 27
Cod. 9, 9; Nov. 134, 12.

§ 9,1 : Reces 1643 2. 5. 3. 1.

§ 9,2: Reces 1643 2. 5. 3. 2.
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enten de ere Fuld- eller

Half - Sedskinde ; Broder

maa ej heller tage til Egte

S0sters, eller Broders,

Daatter, ej heller nogen af

jdem, som af Sosters, eller

Broders, Born avlis, i hvor

vit de sig nedstrekke kun-

de; Ej heller maa Sester

til Egte bekomme sin

Broders, eller S0sters Son,

ej heller nogen, som avlis

af dem, i hvor vit de sig

kunde nedstrekke.

4.E'

3. De, som i andet og

tredie Leed ere he-

slegtede, det er Sodskin-

dehom og Nrestsodskinde-

horn; Item om den eene

Person er i andet Leed

og den anden ifierdeLeed,

maa ikke komme sammen
i Egteskah; Men de, som

ere i fierde Leed, dislige-

ste om den eene Person

er i tredie og den anden

i fierde Leed^ da^ maa
de^ have hin anden.

4. Een

» Saal. KNPTU; A fhg : Leed
2 Saal. KP; ANTU forhig : da
» Saal KP; ANTU forhig.: de

§ 9,3: Ord. 1582 2,1 og 2,3,

en Mand skal holde

sig lige saa vel

fra sin Hustruis Slegt,

som fra sine egne Sleg-

tinge; Og een Qvinde

skal holde sig lige saa

vel fra sin Mands Slegt,

som fra sine egne Sleg-

tinge; Ti ligerviis som

een ikke maa have sin

egen Soster til Egte, saa

maa hand ikke heller have

sin Hustruis Soster til

Egte: Og ligesom een

Qvinde maa ikke have sin

Broder til Egte, saa maa
hun ikke heller have sin

Mands Broder til Egte, og

saa fremdelis. Og skal

herhos agtis, at Svoger-

skab, som hindrer Egte-

skah, ikke agtis videre

end iblant een Mand og

alle hans Hustruis Sleg-

tinge, og iblant een Qvin-

de og alle hendis Mands
Slegtinge, og ikke iblant

Mandens og Qvin-

dens Slegtinge indbyrdis;

Hvor-

§ 9,4: Reces 1643 2.5,3.2,
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Hvorfor Mandens og Qvin-

dens Slegtinge ikke for-

bydis for Svogerskab at

komme sammen i Egte-

skab : Saa maa da to Br0-

dre have to Sostre, Fader

og S0n have Moder og

Daatter, og een Mand
maa have sin Stifmoders

Moder, eller Daatter, og

saa fremdelis.

|j1en Mand maa ikko

trJ have sin Hustruis

Slegt, eller Hustruen hen-

dis Mands Slegt i andet,

eller tredie, Leed, efter

Manden, eller Hustruen,

er d0d fra hin anden, men
i fierde Leed, eller i tre-

die og fierde Leed, maa
det skee. Iligemaade skal

og holdis*, om nogen be-

ligger noget Qvindfolk,

enddog de ere ikkeEgtefolk,

dersom nogen af dem siden

ville giftesig, da maa hver-

ken hand have hendis,

ikke

» Saal. ANPTU; K: skal det holdis

§ 9,5: Ord. 1582 2,4.

ikke heller hun have*

bans Slegt, i andet eller

tredie Leed.

6. Ingen
Mands Person

maa tage sin Stif-

faders efterlatte Hustrue,

eller Qvindis Person sin

Stifmoders efterlatte Mand
til Egte, eftersom saadant

ikke alleeniste stridor imod

den gemeene J^rbarhed,

men end og er af stor

Forargelse. Iligemaade

maa Mands Person ej ta-

ge til Egte sin Stifsons

efterlatte Hustrue, eller

Qvindis Person sin Stif-

daatters efterlatte Hus-

bond.

7. Kommer nogen ellers

Uvitterligmedhver

andre i disse forbudne

Leed, som Sodskindeborn

og andre, i Egteskab sam-

men, da skuUe de derfor

hverken ved Dom adskillis,

eller straffis; Men forseer

nogen

• Saal. ANPTU; K fhg : have

§ 9,6: Frdg. 1646 16. Decbr.,

Fragm, 15 Digest 23, 2,

§ 9,7: Reces 1643 2,5.3.2,
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nogen sig vitterlig heri-

mod, da skulle de straffis

paa deris Formue, og

remme den Provincie, som
de boe udj.

8. B'
egiver nogen sig

uden Rigerne der

at lade sig i Egteskab

sammenvie, som ellers i

Kongens Riger imod Lo-

ven ikke burte tilsammen

at stsedis, og siden i Kon-

gens Riger sig begive, el-

ler nedersette, da skuUe

de ikke alleene straffis

paa deris Fonnne, men
og som Lovens underfun-

dige Overtraedere ikke til-

stsedes* i Kongens Riger

sig at 2 opholde.

10.

De Personer, som ikke

ere i Rangen, eller

af Adel, eller lige ved

Adel agtis, og agte at

indgaa Egteskab, skulle

ferst trolovis, og siden for

Brylluppet lade lyse tre

gan-

• Saul. KP; ANTU farhig.: tiUtiedis
» Saul. XP; ANTU/orbig.: at

§ 9,8: Reces 1643 2.5. 7.

gange for sig paa tre Sen-

dage efter bin anden aaben-

barligen af Prsedikestoelen

i det Sogn, som Faeste-

moen, eller Qvinden, sig

opbolder, paa det at, der-

som nogen er, der kunde

lovligen forbindre saadant

Egteskab, de det imidler-

tid kunde granske og for-

fare, for end Egteskab

bliver fuldkommet; Der-

for om nogen baver noget

deri at sige, eller ville

giore noget Forbud paa

Egteskabet, da skulle de,

for end der lysis tredie

gang, give Sogne-Praesten

det tilkiende i to, eller

tre, Dannemaends Naervae-

relse, og vaere forpligtede

strax at tage Staevning,

bvorfor band, eller bun,

sanune Egteskab forbin-

dre ville ; Hvis det ej

gioris, da skal samme
Forbud, eller Forbindring,

ikke gielde, eller agtis

bvad de derefter giere ville.

11. In-

§ 10: Ord. 1582 1,1-3.
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11.

Ingen Trolovelse skal

skee, uden at Prsesten

og fern andre Vidnisbyrd

i det minste ere der

overvaerende. Holdis dog

iblant dennem, som ere i

Kangen, eller af Adel, og

dennem, som lige ved

Adel agtis, for fuldEgte-

skabs Lofte, hvor begge

Parterae i sex af faellis

Venners Nservserelse til-

sige hver andre Egteskab,

og give bin anden fuld

Ja-Ord.

12.

De, som saaledis^ tro- •

lovede ere, eller bin

anden Egteskab have til-

sagt, maa dog ej soge

Seng med hver andre,

f0r end de ere viede

sammen i Kirken; Hvo

som fordrister sig her-

imod at gi0re, skuUe

straffis af deris 0vrig-

hed, naar de af Sogne-

prse-

• Said. ANPTU; K: saledis

§ il: Ord. 1582 1,5 jfr. Frdy,

1683 13, Marts II. § 2

praesten blive paaminte

;

Og dersom de ligge i et

ont Levnet, og forholde

at lade sig vie sammen
i Kirken, da skal Sogne-

praesten sette dem een

vis Tid for, og hvis de

ikke inden den Tid lade

sig vie tilsammen, .skal

hand aabenbarligen for-

byde dennem Naderens

Sacramente: Og dersom

de endda ikke ville rette

sig, da skuUe de for saa-

dan deris Forargelsis

Skyld aabenbarligen settis

i Band.

13.

Gioris der Forbud hos

Prsesten, for Trolo-

velsenskeer, da skal Prse-

sten holde sig derfra, og

den, som Forbudet gior,

vsere forpligtet strax at

tage Stsevning, ligesom

tilfom er sagt, om nogen

vil giore Forbud for Bryl-

luppet.

14. Aar-

§ 12: Ord. 1582 ly6,

§ 13: Ord. 1582 1,8.
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1.
rpr

14.

Aarsager, hvorfor de, som

ere trolovede, maa
adskillis

:

rolovelse, som nogen

nodis til, bor ej

at holdis, saa fremt det

givis tilkiende f0r Bryl-

luppet skeer; Men deref-

ter at ville sige sig at

vrere nodt dertil skal in-

tet gielde.

2 /^iw nogen fester een
' V^ Mo, og Imn bliver

derefter befiinden at vcere

kraenket af een anden, da

maa hand skille sig ved

hende, om hand ikke vil

tage hende til Naade : Og
dersom den forste, som

hafde kramket liende, \'il

tage hende til Egte, da

maa det tilstaedis.

o^m de Personer, som

ere trolovede, for-

see sig paa enten af

Sidenie, saa at en-

ten hand bevarer sig

med

med noget andet Qvindfolk,

eller hun bevarer sig med
een anden Mands Person,

da maa de og vaere hin

anden qvit, uden den Per-

son, som Uskyldig er, vil

benaade den Skjldige

:

Men dersom de forsee sig

paa begge Sider, da skal

dem ikke tilstaedis at bli-

ve ved den Person, som
de have forseet sig med
paa enten af Siderne for

don Forargelse, der ville

folge efter; Men bor der-

for at straflis paa dobbelt

Lejermaals Boder.

4.Dersom nogen trolo-

ver sig een, og

ikke bevarer sig med hen-

de, og hand derefter tro-

lover een anden og beso-

ver hende, da skal hand be-
tale tre dobbeltLejermaals

Boder, og ingen afdem be-

holde. Og den Praest, som
haver forrettet siste Trolo-

velse, og ikke haver anseet

hvis tilforn om Trolo-

velse

§ Ma-3: Orel. 1582 3,1-3. § 14,4: Ord. 1582 3,4.
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velse sagt er, skal straffis

paa Penge til fattige Prae-

ste-Enker efter Provste-

modets Sigelse.

g T~\ersom nogen, efter
'

I f Trolovelsen skeet

er, drager hen fra sin Fse-

stemo, og bliver Isenge fra

hende imod hendis Villie

og Samtykke, da maa hun,

efter tre Aar gifte sig

med een anden, om Faeste-

manden ikke er i lovlig

Forfald forhindret. Det

samme er ogomFsestemoen

drager fra Fsestemanden

;

Dog skal det forst gio-

ris bevisligt, at den Person

haver vseret saa Itenge

borte.

6.o-
m nogen af Par-

terne, efter Trolo-

velsen skeet er, forseer

sig med Tyverj , eller

anden saadan Ua^rlig

Gierning , livilken dog

ikke folger Livs Straf

efter, da maa den Uskyl-

dige

§ U,5-6: Ord. 1582 3,5-6.

dige befriis fra den Skyl-

dige, om den det begserer.

y /^m nogen for Trolo-

V^ velsen hafde nogen

hemmelig sygdom, som

Spedalskhed, faldendis Sot,

eller nogen anden slig be-

smittelig og vederstyggelig

Syge, og ikke den aaben-

barede, da maa hand, eller

hun, blive hver anden qvit,

om de det begapre. Men
dersom saadan Sygdom, el-

ler anden Krankhed, kom-

mer efter Trolovelsen, da

skal der settis nogen Tid,

i hvilken mand kand soge

Eaad, om den Syge imid-

lertid kand hielpis; Kand
den ikke, da maa den Tro-

lovelse opslais, om det

begseris.

m een trolover een

anden, og den eene

ikke fmdis efterTrolovelsen

saa rig som den hafde sig

angivet, og den anden

for slig Aarsags Skyld vil

saa-

§ U,7-S: Ord. 1582 3,7-8.

8 O'

/-
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saadan Trolovelse omka-

ste, og ikke holde, da

skulle de derfor ikke maa
skillis ad.

15.

Aarsager, hvorfor Egtefolk

maa adskiUis;

^ TXorerj. Dogskalden

XjLPerson,som ankla-

ger, lovligen staevne den,

der anklagis, i Eette, og

skielligen bevise det: Og
er det ikke nok, at den

Person, som anklagis, det

selv bekiender, fordj mand
tit befinder, at mange lyve

paa sig selv, paa det den

eene kand blive af med
den anden, og komme den

i Skade, som hand, eller

hun, siger sig at have

syndet med, eller for an-

den Sag. Herhos skal

Dommeren forfare: 1. Om-
den Person, som ankla-

ger, er Uskyldig; Ti der-

som

som dens Skyld og findis

iligemaade, da bor de ikke

at skillis ad, efterdj hver-

ken af dennem, som hin

anden i saa Maader ville

beskylde, b0r selv for den

Sag skyldig at vaere ; Men
dersom den eenePersonret-

terogbedrersig, og den an-

den ikke, saa det findis be-

visligt,damaa den, som ret-

ter sig, vel adskiUis fra den

anden, som bliver varagtig i

sit syndige Levnet. 2. Skal

og flittelig forfaris, om
nogen af dem haver givet

den anden merkelig Aar-

sag til saadan Forseelse,

med Rufferj, Tyrannj, el-

ler i andre Maader, som
Dommeren kunde kiende

at vaere ret Aarsag til saa-

dan Fald, da ber de ej

Isettelig at skillis ad. 3. Om
een Dannemands Hustrue

bliver voldtagen, da bor

hun ikke for saadan

Voldtaegt at skillis fra

hendis Husbond, fordj

den

§ 15,1 Princ:
Princ,

Ord. 1582 5,1 § 15 1,1: Ord, 1582 5. 1. /.

§ 15 1. 2-3 : Ord. 1582 5. 1. 2-3.
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den b0r ej at straftis, som

lider Uret, men den der

gier Uret. 4. Dersom een

Mand, efter at hand haver

befundetsinHustrue iHoer,

S0ger Seng med hende, da

haver hand dermed forbrut

sin Tiltale til hende ; Men
dersom hun anden Gang^

forseer sig, og hand da

holder sig fra hende, da

maa hand klage hende an,

og skillis ved^ hende ; Og
maa hun ikke gifte sig igien

uden Kongens synderlig

Bevilning, og det efter tre

Aars Forlob, og da skal

hun fore nojagtig Vidnis-

byrd, at hun imidlertid ha-

ver skikket sig serlig og

Christelig ; Dog^ skal hun

ikke maa gifte sig,ellerblive

boendis i det Sogn, Herret,

eller Bye, som den Uskyl-

dige er boendis. Det sam-

me er og, om Hustruen

befinder sin Mand i Hoer.

DenUskyldige Person staar

det frit for strax at traede

til

til andet Egteskab, naar

Skilsmisse ved Dom er

skeet.

« Saal. U' ; U" : gang
« Saal, ANPTU; K: tt&
» Saai. U'; U" : Cristelig, dog

§ 15,4: Ord. 1582 5. 1. 4.

D^esertio, naar den

eene Egte Person

forudennogenskiellig Aar-

sag, eller den andens Sam-

tykke forlader den anden og

drager bort, og skal dermed

saaholdis: 1. Den Person,

som forlat er, skal teve den

anden efter i tre Aar i det

minste, uden saa er, at det

kand skielligen bevisis, at

den Person, som er bort-

dragen, belegger sig med
nogen anden, da maa den

Person,som forlat er,til8tse-

dis til Egteskab strax saa-

dant bevist er ; Men naar de

tre Aar ere forlobhe, da skal

den Person, som forlat er,

staevne den anden forst til

Herretsting og siden til

Landsting,ogf0re det bevist

til Consistorium. Dernaest

skal denhave sitVidnisbyrd

beskrevet af sin Sogne-

Praest

§ 15,2 Prtnc: Ord. 1582 5.2
Princ,

§ 15, 2.1: Ord. 1582 5.2,1.

r
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Prsest og sit Skudsmaal af

sit Sognefolk,soin skal tagis

til Tinge, at den anden Per-

son haver vseret borte i tre

Aar, og at den forlatte Per-

son haver imidlertid levet

og holdet sig serlig og vel,

og ikke givet den Person,

som er bortr0mt skiellig

Aarsag dertil,ognaar dette

saa altsammenlovligbevist

er, da maa den Person, som

forlat er, tilstsedis at gifte

sig igien. 2. Skeer det,

at den forlatte Person for-

seer sig, for end de tre

Aar ere endte, da skal den

Person straffis tilb0rligen

af sin 0vriglied, dog ikke

forbydis Egteskab , aden

med den Person, som den

sig haver forseet med«

3. Dersom een Mand
drager hen i Krig, eller

paa sit Kiobmandskab, og

af saadan Aarsag bliver

laengre* borte, da skal

hand ikke holdis pro De-

sertore, men bans Hustrue

skal

« Saul. ANPTU; K: leengere

§ 15 2,2: Ord. US2 5.2.2.

§ 15 2,'i: Ord. 1582 5.2.S.

skal fortove hannem efter i

det minste i syv Aar. 4
Dersom og er vis Kundskab,

at hand er fangen, eller i

andre Maader forhindret

imod sin Villie, da skal hun

endelig forteve haimem ef-

ter , og ikke gifte sig med
nogen anden. 5. Naarder

er Vidnisbyrd, ateen Mand
er bleven enten i Krig, el-

ler i andre Maader, om-

kommen, da skulle de Vid-

nisbyrd overhoris af deris

tilborlige Dommere, om de

ere nojagtige, og der tagis

beskrevne,og siden skal den

Person, som vil gifte sig,

indfore samme Vidnisbyrd

for Consistorio, og der giore

bevisligt,athun haver skik-

ket sig vel, og siden maa
hende tilstsedis andet Egte-

skab. Men dersom nogen

fordrister sig til at soge

Seng med hver andre,

for end Dom lovligen

gaaen er i Consisto-

rio, da skulle de derfor

straf-

§ 15 2,4: Ord. 1582 5.2.4.

§ 15 2,5: Ord. 1582 5.2.5.
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straffis af deris 0vrighed.

6. Skeer det saa, naar een

Qvinde ^ haver saa gift sig

med een aiiden Mand, ef-

ter Dom gangen er, at den

f0rste hendis Mand kommer
igien, ogbega^rsinHustrue

til sig igien, da bor hand

at have nojagtig Vidnis-

byrd med sig, at hand

haver imidlertid sig til-

borligen forholdet, og med
ingen anden sig forseet,

eller forvisis at S0ge saa-

dant Vidnisbyrd af dem,

som hand haver vaeret hos

:

Og naar hand det haver

giort bevisligt, bor bans

Hustruc at forlade den

anden Mand og komme til

den forste igien.

3.
Impotentia,naar nogen

erUbeqvem til Egte-

skab ; Dog skal den Person,

hvis Brost saa findis, st?edis

tre Aars Tid at S0ge Kaad,

om den imidlertid kand

hielpis, om den hafde

den

' Saul, U'; U": Qvinde,

§ 15 2,6: Orel. 1582 5. 2. 6.

§ 15, 3: Orel. 1582 5. 3.

den Brost for Brylluppet,

og dersom den ikke da

bliver hiulpen, da maa der

blive Skilsmisse imellem

dennem ; Men dersom den

Brost kom efter Bryllup-

pet, da skulle de btere det

som et andet Kaars, der

Egtefolk kand tilkonmie.

16.

Adskillige Tilfslde i

Egteskab.

1.Ome
Qvi

een Mand, eller

inde, somerEg-

tegift, forseer sig* med
bans eller hendis, Broder,

Soster, eller na?ste Slegt,

som er imod Guds Lov,

og hannem, eller hende,

af synderlig Aarsag benaa-

dis Livet, da maa de blive

tilsammen, nden saa er,

at den, som Uskyldig er,

begser at skillis fra den,

som sig i saa Maader for-

seet haver.

2. Om

' Saal U"; U' : sig,

§ 16, 1: Ord, 1582 6,U

Digitized byGoogle



619 Tredie Bog. 16. Capitel. 520

2.O"
m den, der haver

sin Fsestemoe, ta-

ger sig een anden til Egte,

da, dersom hand haver

haft noget ydermeere at

skafife med samme sin Tro-

lovede, her hand at forlade

den anden, og heholde den

forste, om hun vil; Men
dersom hand i saa Maader

er Uskyldig, da skal hand

blive hos den anden, om
hun ikke viste, at hand

var trolovet med den for-

ste, der hun gaf sig i

Egteskab med hannem;

Men dersom hun viste*

det, da bor hand at give

den anden over, og blive

hos den forste, om hun
det begserer. Begser hun
det ikke, saa skal hand

dog ikke beholde den an-

den, efterdj hun viste, at

hand tilforn var trolovet:

Og hand, som sig i saa

Maader forseer, skal straf-

fis derfor*^ af 0vrigheden

paa yderste Formue.

3. Der-

3.

' Saal ANPTU; K; vist
• Saal. ANPTU; K fhg.: derfor

§ 16,2: Ord, 1582 6,2,

Dersom Husbond, el-

ler Hustrue, falde

i nogen besmittelig Syge,

somSpedalskhed, ellerdes-

lige, da her de ikke der-

for at skillis ad, menlide

det taalmodelig som et

Kaars dennem er paalagt

;

Dog er det i sig selv

Christeligt, at den, som

med slig Sygdom er belat,

ikke begserer at besmitte

den anden.

4. Dersom bevisligt er,

at entenHusbon-

den, eller Hustruen, haver

vaeret besmittet med Spe-

dalsk Syge, og ikke haver

detaabenbaret, fordekom-

me sanunen i Egteskab,men

at den eene derefter haver

fordaervet den anden, da

maaden, der saa bedragen

er, vel skillis ved den anden.

D^ersom Husbon-

den, eller Hu-

struen , bliver afsindig,

da maa deris Egte-

skab derfor ikke adskillis,

men

§ 16,3: Ord, 1582 6,3,

§ 16,4: Ord. 1582 6,4.

§ 16,5: Ord. 1582 6fi,
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men den eene at see den

anden til Gode, og hielpe

bin anden i alle de Maa-
der mueligt kand vsere.

6. o-
m Husbond, eller

Hustrue, bliverbe-

funden i Tyverj, eller no-

gen anden Userlig Sag, som
er halsl0S Gieming, og bli-

ver dog sparet paa Livet

af 0vrigheden, da maa de

derfor ikke skillis ad ; Men
blive saadanne Misdaedere

fredl0se, eller landflygtige,

og ikke bekonime deris

Fred igien af Ovrigbeden

inden tre Aar, da maa den

uskyldige Person tilstsedis

at gifte sig, om den dis-

imellem haver holdet sig

aerligen og vel, og det

skielligen kand bevisis.

y TAersom nogen bliver

1 f fredlos, dog ikke

for Userligt, da bor Hu-
strnen at fortove i syv

Aar, om hand disimid-

lertid kand stille 0vrig-

heden

heden til Freds, ogkomme
til sin Fred igien. Skeer

det ikke, da maa hende

efter de syv Aar tilstaedis

at gifte sig med een anden.

8. O'
m een Egtemand far

andensta^dshen, og

der gifter sig med een an-

den Hustrue, som ikke veed

af bans forste Giftermaal,

da holdis bun uskyldig,

saa laenge bun veed der

intet af, og ber derforbver-

ken bun, eller bendis Bom,
som de bave avlet sam-

men, at lide nogen Skade

entenpaa^re, eller Gods.

Men om bun kommer i

vis Forfaring, at band

baver een anden Hustrue,

da bedriver bun Hoer,

om bun Lnenger baver

Samqvem med bannem,

og naar saadant bliver

aabenbaret, at band maa
skee bliver Livet benaa-

det af Kongen for nogen

merkelig Aarsags Skyld,

da

§ 16,6: Ord, 1582 6,6.

§ 16,7: Ord, 1582 6,7,

§ 16,8: Ord. 1582 6,8,
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da skal hand komme til

den ferste igien, om hun

vil tage hannem til Naade

:

Vil hun ikke, da maa hand

dog ikke heholde den an-

den, men hende skal det

vrere frit for at gifte sig

med een anden Mand.

Sammeledis skal eg hol-

dis, om een Egteqvindis

Forseelse i saa Maader

befindis.

9. Dersom nogen enten

til Tinge, eller

imellem sig selv, give hver

andre Skilsmisse-Brev, da

skal samme Brev* intet

agtis, men de, som samme
Breve udgive, eller sam-

tykke, skuUe straflis af

0vrigheden og staa aaben-

bare Skrifte.

XVII. Cap:

Om Umyndige og

Vserger.

1. Art:

« Suuh KNPTU; A: Breve

§ 16,9: Ord. 1582 6,9.

§ 1: Reces 1643 2. 3. 8,

1. Art:

De, som ikke kunde

Vc'ere deris egen

Vjerge, enten for Alder,

Vanvittighed , 0dselhed,

eller andre Aarsager, som

af (Jvrigheden billigkien-

dis, skuUe have Va^rge.

2.

UmyndigeBofnsVjerge
efter Moders Dod er

Fader; Efter Faders Dod
er Broder, som sine fulde

fem og tjve Aar endet ha-

ver. Er der fleere Brodre

Fuldbrodre til de Umyn-
dige, da er den nsest at

vaereVaerge, som er nelst;

Men ere de Halfbrodre,

da skal den Vt'ere Vserge,

som er naest paa Fsederne

Side. Er ikke Broder til;

Da er Farfader naest at

vaerge. Er ej Farfader,

da er Morfader nseste

Vaerge. Er hand ej til,

da

§ 2: JLov 1,28, ESLov l,47y

[V: Reces 1643 2. 3, 8.J
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da er Farbruder. Er hand

ej, da er Morbroder. Er

ingen af dennem til, da

skal naeste i Byrd vaere

Vserge. Faderens Fnender

ere naermere at vaere Vi^rge

end Moderne Fraender, om
de ere lige naer i Byrd,

og ville vel vserge. Men
er det venteligt, atnogen

fed Vaerge skiille ilde

vserge, eller er Uveder-

haeftig, eller ingen fod Vier-

ge er til, da setter 0v-

righeden med Overformyn-

demis Samtykke, bvor de

ere forordnede, den til

Vaerge, som de sikkerst

B0megodset kunde betroe,

saa som de agte selv at

svare til.

Er nogen med trende

vitl0ftige Vaergemaal

betynget, da bor liannem

ej videre at paaleggis.

4. Er

Er den fede Vaerge ej i

Bye, eller tilstcTde,

og dog i Riget, da skal

0vrigheden, saa snart dem
tilkiendegivis nogen diul

at vaere, som sig Umyn-
dige Born haver efterlat,

paa Boons Bekostning ved

8krivelse lade hannem det

vide, at hand sig strjix

indstiller til Viiergemaalet

at antage, saa fremt hand

ikke vil svare til al den

Skade, som de Umyndige
derover kunde lide.

Hvo som andens Vaerge

skal vaere, hand skal

have saa meget ved at

haefte, som hand tager

under sit Vaergemaal, med
fuld Ejendom, paa det

dersom noget odis, eller

forkommis, af deris Gods,

som hand er Vaerge for,

hand haver da af

sit

§ 3 : jfr. § 5 Inst, 1.25. § 5: JLov 1,30.
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sit eget Gods saa meget

igien at gielde og Skaden

at oprette.

Haver hand ikke saa

meget, da sette

hand Vissen for sig.

7.

End kand hand ingen

Forlover, eller For-

sikkring, sette, og dog er

een fornuftig, flittig og

serlig Mand, da kand Bor-

negodset hannem nok be-

trois.

8.

Ingen, somikke sine fulde

fern og tyve Aar endt

haver, ,maa vaere Vserge

for andre.

9.

Stiffader niaa ej vaere

sine Stifboms Vaerge,

uden at naeste Fraender,

eller 0vrigheden, vil det

samtykke.

10. Sleg-

§ 6: ESLav 1,48, Tors Artik^

ler § 48.

§ 8: Reces 1643 2, 18. 1.

§ 9: JLov 1,30.

10.

Slegfreds0n maa ej vsere

Egteqvindis Sens

Vserge.

11.

Fsestemand maa ej Fae-

stemeis Vaerge vaere,

dog maa hand vaere over-

vaerendis, naar Skifte hende

angaaendis holdis.

12.

Borgemestere S Eaad-

maend, eller Byefoged,

maa ej vaere nogen Umyn-
digis Vaerge, uden de ere

dens rette fed Vaerge efter

Loven, eller og Byeme ere

saa ringe, at ingen anden

vederhaeftig erathekomme.

13.

Den, som nogen stor

Svaghed paakom-

mer, enten af Alderdom,

eller med livid, Tieniste-

karl, eller mindre Mand,

maa ingen Umyndigis

Vaerge vaere.

14. Naar

• Saul. AKNPU; T: Borgemester

§ 10: ESLov 1,47.

§ 11: Fragm. 1 § 5 Dig. 27.

1

og Glossen til JLov 1,30.

§ 12: Frdg. 1636 14. Maj §6.
§ 13: JLov 1,7 og 1,31.
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14.

Naar Moder og Bor-

nene efter Faderens

D0d formedelst et lovligt

Skifte ere blevnaadskilte,

da skal det vsere Moderen
frit for hendis Borns Gods
under sit Vaergemaal at

beholde, og det siden, saa

laenge hun sider TJgift S
efter Loven at forrestaa;

Dog saa, at fode, eller

satte, Vaerger have Tilsyn,

at B0megodset ej forkom-

mis, saa som de selv ville

svare dertil.

15.

End formerkis det, at

hendis Borns Gods
forminskis for hendis SkyId,
da skulle Vsergerne an-

namme det fra hende.

16.

Q^aa laenge Moder si-

fO der med hendis Fa-

derl0se B0m TJgift, da

maa

• Suut. AXPTU; K fig.: og det
Ugift,

§ 14: Reces 1643 2, 16. 1,

ESLov 1,46.

§ 15 ESLov 1,46.

maa mand ej tage Bomene
fra hende, men hun bor

dennem med lovlig Under-
holdning og Christelig Op-
tugtelse at forsyne, og
nyde derfor hillig Betal-

ning, saa som af 0vrighe-

den, og Fraendeme, eller

Vsergerne, Ret kand kien-

dis.

17.

Men giftis Moder, da
skulle Bomene til

Vsergerne, uden de ere

saa spsede, at de Moders
Hielp ej kunde miste, det

er til syv Aar.

18.

Bega^rer Moderen frem-

delis at ville have

sine B0m hos sig, saerde-

lis D0ttrene, og vil give

dem deris Kost frjV og

deris Fraender kunde kien-

de, at Bornene vel opdra-

gis hos hende, da er det

ej billigt, at mand tager

dennem fra hende.

19. Dog

' Saul. ANPTU; K. fig, : og vil . .

.

§§ 16-17: JLov 1,29.

12
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19.

Dog naar hun gifter sig,

enten Bornene blive

lios hende, eller ikke, da

tage V3Prgerne Bornenis

Gods i deris Giemme og

Forvaring, og give hende

Fosterlon og Kostegield,

indtil de ere syv Aar.

20.

Hvis Losore nogen

Umyndig tilfalder

paa Skifte, det skalVaergen

strax ved . ofifentlig Auc-

tion, livor den i Brug er,

gi0re i Penge, eller i an-

dre Maader sselge, det dy-

reste det saelgis kand og

ikke ringere, end som det

er vurderet for; Dog der-

som der er M0ebarn, som

til den Alder kommen er,

at mand formoder, at hun

med forste kand blive gift,

da maa Vsergen indebehol-

de hende til Beste af Los-

oret hvis fomoden kand er-

agtis til at sette Boe med.

21.

§ 19: Reces 1643 2, 17, 1 jfr,

Frdg, 1682 9, Maj § 1,

21.

Hvor L0S0ret ved of-

fentlig Auction ikke

kand gioris i Penge, og

Vaergen ej heller- kand

saelge det i det ringeste

for det, som det er vur-

deret for, da byde hand
det op til Tinge, og tage

Tingsvidne derpaa, og

vaere saa angerlos.

22.

IngenVserge maa afliaen-

de de XJmyndigis Jor-

degods, som hand erVaerge

for; Dog dersom nogen

Foraeldre d0er, som sig

st0re Gield og Besvaering

efterlader, end Godset

kand forrente, eller med
L0S0ret afleggis, da maa
deUmyndigis Vaerge saelge

af Jordegodset, indtil

Gielden saaledis formin-

skis, at, naar de XJmyn-

digis Vaergepenge og

anden Omkostning aar-

ligen af Indkomsten ud-

leggis,

§ 22: JLov lySO; Reces 1643
2, 17, 1 Jfr, 2. 15. 2.
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leggis^, Gielden da af

samme Indkomstis Best

fojeligen kand forrentis.

23.

Dog maa Vsergen hver-

ken selv, eller ved

andre, sig noget Borne-

gods, L0S0re, eller Jorde-

gods, tilforhandle, meget
mindre det nogen ringere,

end vurderet er, overlade,

uden det skeer ved offent-

lig Auction.

som Arven er falden udj,

uden hand agtis af 0vrig-

heden fuldkommen veder-

hseftig, eller setter een

andentil Forloftningsmand

derfor , som der ejer selv

Gods, paa det at Pengene
kunde blive holdne Barnet

til Beste hos visse Folk,

og blive der betalte, som
de blive optagne, naar

Barnet kommer til Lav-

alder.

24.

Befindis nogen Vaerge

Ubillig Fordeel at

S0ge, eller TJtilborlig sig

at forholde, stande til

Rette og straffis, som den

sig i Svig og TJnderfun-

dighed haver ladetbefinde.

25.

Vaerge maa ej Bor-

nepenge fore af det

Herret, Birk, eller Bye,

som

26.

Een hver Vaerge bor i

alle Maader at soge

sin Myndlings Gavn, og

udbringe Indkomsten af

al bans Formue det hoje-

ste skee kand, og hvis

bliver til overs, naar alle

Omkostninger, saa og den

tredie Penge, somVsergen

for sin Ilmage nyder, ere

fradragne, skal komme den

Ilmyndige til Fremtarv.

27. Vser-

§§ 23-24: Reces 1643 2, 17, 1,

§ 25: NLov 4,t4,
§ 26: Reces 1643 2. IS. 1; /^

JLov 1,30.

Digitized byGoogle



635 Tredie Bog. 17. Capitel. 536

27.

Vsergepenge skal al-

leene forstaais, naar

al Bekostning af Godset

gaar, og Besvaering der-

paa henger, vaere sig Fol-

kelon, Eostieniste, Skat

og alt andet, som af Boeii

bor at udreedis, og den

Umyndigis nodtorftig Op-

hold forst afkortis.

28.

Vil Vserge ingen Vaer-

gepenge tage af sin

Myndling, da bor hand

derimod ej at forbindis til

at svare til Eentis Eente

af sin Myndlings Midler.

Kand Formynderen ikke

sette sin Myndlings Penge

ud paa Eente, da bor hand

dem at opbyde til Hiem- og

Lands-Ting, og hvis ingen

dem begserer, som de

sikkerligen for fern af

hundrede, dersom ingen

vil have dem for sex

af hundrede , kand

betrois,

betrois, da maa hand dem
hos 0vrigheden nedsette,

og vsere frj for at svare

sin Myndling til Eenten,

indtil hand dem sikkerli-

gen kand faa udsat.

29.

Vaerger skulle vaere

pligtige til, saa ofte

det af Overformyndeme,

eller 0vrigheden, begseris,

hvilket een gang i det rin-

geste om Aaret skee skal,

at fremlegge Eigtighed om
deris Myndlingers Midler,

hvor og hvorudj de bestaa.

30.

Den, som Vserge er, og

Bomegods og Penge

i Forvaring og Forsvar ha-

ver, skal giore sin Mynd-
ling Eeede og Eegnskab,

naar den kommer til sine

myndige Aar, for al Ind-

taegt og Ildgift i een af

Frsendemis, eller 0vrig-

hedens, Overvaerelse.

31. For-

§ 27: Reces 1643 2.7.1 jfr.

2. 18. 1.

§ 29: ifu NLov 4,t4.

§ 30: NLov 4,14.
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31.

Forl0vi8 nogen fra

Umyndigis Vserge-

maal, og anden Mand det

med 0\Tighedens Sam-

tykke, ejler Befalning, an-

tager, da skal den forste

gi0re den anden god Eig-

tighed derfor, og af han-

nem lade sigqvittere, hvor-

med hand og for al Til-

tale af den Umyndige i

sin Tid, eller andre, ber

frj at vsere, men den anden,

som det annammet haver,

og haver derfor qvitteret,

b0r til alting at svare, og

paa det hand kand vsere

dis sikkere, maa hand, for

endhand den forrigeVaerge

qvitterer, lade af Overfor-

myndeme og 0vrigheden

kiende paa hvis hand

tvifler paa i den forrige

Vaergis Regnskab.

K
32.

and Vsergen ej

svare Myndlin-

gen

gen til hvis hand med
Eette for Vaergemaalet

skyldig bliver, da skuUe

Overformyndeme, som ej

bedre Tilsyn med Vaergen

haft have, dertil svare.

Kand Myndlingen hos den-

nem ej Ret bekomme, da

sugis Skadens Oprejsning

hos0vrigheden, eller Hus-

bonden, som bor at have

Opsigt med de Umyndigis

Gods.

33.

Er Vaergen ikke fod

Vserge efter Loven,

men sat Vserge, og den

fode Vaerge efter Loven

Vaergemaalet uden lovlig

Forfald og XJndskyldning

ikke haver villet antage,

da svarer samme fode

Vaerge Myndlingen til sin

Skade, for end Overfor-

myndere, eller andre, der-

for kand sogis.

34. Den,

12*
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34.

Den, som er atten Aar

gammel, annammer

selv sit Gods at forrestaa

;

Dog skal Vasrgen, efterat

hand Afkald for Formyn-

derskabet bekommet haver,

eller een anden god Mand
dertil af 0vrigheden for-

ordnet, have fremdelis Til-

syn med den, som sit Gods

at forrestaa selv til sig

annammet haver, indtil

hand bliver fern og tyve

Aar, at hand ej Godset

Unytteligenbortsetter; Og
bor derfor intet Pant, el-

ler Skiode, eller anden

Forskrivning agtis, som

af den mindre Aaring

settis, eller givis, uden

det skeer med forskreven

Curatoris Samtykke.

35.

De, som noget Kiob-

mandskab, eller

Haandverk, bruge ville,

sserde-

sserdelis om de ikke Drik,

Dobbel og 0dselhed ere

tilgivne, maa til samme
Hanterings Fortsettelse

bruge med deris Formyn-

ders og Curatoris Eaad

og Samtykke sig til Nytte

af hvis dennem arveligen

kunde vaere tilfalden, i

Synderlighed naar de give

sig i Egteskab, om de

end ikke ere fem og tyve

Aar gamle.

36.

Den, der atten Aar

gammel er, giver in-

gen Vaergepenge, om hand

end skiont er uden Lands,

men Vsergen alleene sin

anvente Bekostning beta-

lis; Dog hvis nogen mot-

villig udebliver uden lov-

lig Forfald og Undskyld-

ning, naar hand sine atten

fulde Aar naaet haver, og

ikke vil annamme sit Gods,

og efter giorte lovlig og

rigtig Regnskab give Vser-

gen

§ 34: Beces 1643 2, 7. / jfr,

2. 18, L
§ 35: Reces 1643 2,3.S.

§ 36: Reces 1643 2. 7. 1 og

2. 18, t
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gen Afkald, da b0r Vaer-

gen ikke at staa den Fare

med Vsergemaalet, eller

have Umag og Besvaering

dermed for intet.

Men Daatter maa ingen-

lunde sige sig af Faderens

Vajrgemaal, for end hand

giver hende eenandenret

Vaerge, eller Husbond.

37.

End erMyndlingen sine

fern og tyve Aar og

i Landet, og ikke gi0r

Endelighed med sin For-

myider, naarFormynderen

hannem det lovligen haver

tilbudet, og gier det be-

visligt, og Formynderen

doer imidlertid, da bor

bans Arvinger for den Sag

angerlos at vaere.

38.

Fader maa ej forholde

sine Sonner deris M0-
derue, siden deris Moder

er ded, og de ere deris at-

ten Aar, og ville fare fra

hannem; Dog saa, at

dermed forholdis, efter

som tilforn mseldet er

i den 34. Artikel;

Men

§ 38: JLov 1,7,

39.

Een Myndling skal lade

sig noje med hvis

Jordegods een Formynder

foraarsagis efter den Taxt,

som af Kongen sat er, i

Betalning at tage, og med
den Indkomst, som deraf

bekommis, saa at Formyn-

deren ikke skal vaere skyl-

dig sin Myndling til hojere

at svare, naar som heist

det ikke bevisis formedelst

Formynderens ^ Forsom-

melse at vsere skeet, at

ikke anden og bedre Be-

talning er S0gt og til veje

bragt.

40.

Dersom og eenFormyn-

der til sin Mynd-
lings Forsikkring tager

Pant

' 6tud. AKNPU; T/bg.: Formyude-
rens

§§ 39-40: Frdg. 1664 19. Jult.
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Pant enten i L0S0re, eller

Jordegods, og samme Pant

afFomiynderen erlovligen

taget, og for den Priis,

som i Landet med Pant

at tage gsengs er, da bor

Myndlingen med samme

Pant at lade sig noje, og

Formynderen ikke ysere

forpligtet sin Myndling

rede Penge derfor atskaffe,

saa fremt hand tilborlig

Flid og Middel hos Debi-

toren haver anvent omrede

Penge at erlange, og de

ikke have vseret at be-

komme.

Magt paaliggendis, af hen-

de forretagis.

42.

Befindis Lavvsergen 'at

vaere Urolig ogEnken

XJn0dige Tretter at for-

aarsage, eller i andre Maa-
der Enken Skade at paa-

f0re, da skal 0vrigheden

forbyde Enken at bruge

bans Eaad, og hende een

anden god Mand i bans

Stsed forordne, som hun

kand vsere tient med.

41.

Enke maa sig Lavvaerge

tage hvem hun vil

af sine Frsender, eller an-

den god aerlig og fred-

sommelig Mand, som hende

i hendis Sager med Raad

og Daad kand bistaa, og

med hende til Vitterlig-

hed underskrive hvisFor-

handlinger , eller andet

Magt

XVm. Cap:

Om Oyepfopmyndere

og Barn.

1. Art: -

Der skal i hver Kiob-

staed vsere tven-

de fomemme Borgere,

som

§ 42: jfr. Reces 164S 2. 25. 5.

§ 1: Reces 1643 2. 3, 8,
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som temmelig ere til Al-

ders og vel formuende,

hvilke skulle vaere Over-

formyndere, ogmedBorge-

mesters og Kaads Hielp

have Indseende med alle

dem, som vserge for den-

nem, der Vserge behove.

Dernsest have Opsigt

med Ungdommen,
hvorledis den opfodis, saa

vel som med Foraeldrene,

hvorledis de deris Born

holde.

3.

Een hver af dennem

skal i detringeste fire

Aar vaere i Bestillingen,

og skulle de derfra ikke

tillige forlovis, men naar

den eene forlovis, afsettis,

eller ved Doden afgaar,

da den anden, som igien-

bliver, med den hannem
tilforordnis, skal blive i to

Aar i det ringeste.

4. Be-

§ 2-3: Reces 1643 2.3,8.

Befindis nogens XJdyg-

tighed i denne Be-

stilling formedelst Armod,

Sygdom, Uforstand, Drik,

eller anden Letfaerdighed,

da skal Borgemester og

Raad een anden i hans

Staed indstille, og derfor-

uden, dersom hans TJflid,

Utroeskab, eller andet saa-

dant, befindis, hannem til-

tale og S0ge fordenderaf

foraarsagede Skade med
Betalning til de Interes-

serede; Og hvis Boder den

Skyldige saaledis udgiver,

deraf skal den eene halve

Part Kongen alleene til

Regnskab foris, den anden

halve Part til fattige

Umyndige Faderlose og

Moderlose uddeelis.

Naar nogen sin Tid ud-

vseret haver i Be-

stillingen, og om hans

Med-

§§ 4-5: Reces 1643 2. 3. 8. r
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Medbroder ellers, som for-

bemaelt er, i det ringeste

to Aar Bestillingen betient

haver, begserer at forlovis,

da saa fremt een der iByen

dertil dygtig befindis, skal

hand den siste Decembris

til den, som Borgemester

og Raad dertil igien samme
Dag betroe, i 0vrighedens

Nservserelse levere een rig-

tig, dog kort, Fortegnelse

paa alt hvis bans Bestil-

ling vedkommer, og derudj

korteligen forfatte Nav-

nene paa dem, som Vser-

ger have, hvad deris Lej-

lighed og Tarv er, der-

nsest paa Vsergerne, hvad

Betsenkende hand over

dennem haver. -Hand

skal og overlevere Forteg-

nelse paa Forseldrene og

Ungdommen, og hvad

Br0st hos een hver fln-

dis : Hvilken Forteg-

nelse ikke skal komme
nogen til Hinder, eller

Skade, enten den Forteg-

nen-

nendis, eller de optegnedu,

men skal alleeniste vsere

som een TJnderretning, hvor
efter bans Efterkommere

kand sig forsperge ; Ej hel-

ler skal Efterkommeren

med samme Fortegnelse,

eller TJnderretning, sig til

nogen TJflittighed, eller

Uvidenheds Undskyldning,

behielpe, men selv forplig-

tet vaere strax om alting

sig at informere.

6.

Overformyndere skulle

ikke brugis i nogen

Byens Bestillinger, eller

Eejser, saa Isenge de i

denne Bestilling ere, og

siden ogsaa forskaanis for

Ksemners Bestilling, om
nogen anden dygtig dertil

er at bekomme.

overformyndere skul-

le have Til-

syn,

§§ 6-7: Reces 1643 2, 3. 8,
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syn, at Foraeldre holde de-

ris Bom, Drenge, eller Pi-

ger, til Skole, aerligeTie-

nister, Kiobmandskab, el-

ler Haandverker, og hvis

de befinde nogen at holde

sine B0m hos sig til 0r-

kisl0shedi, da skulle de

sette Forseldrene Maanets-
dag for, inden hvilken de

selv derudinden maa skaflfe

Raad. Skeer det ikke, da

skulle Overformynderne

sette B0mene til serlige

Haandverker, og skulle

Forseldrene vsere forplig-

tede dennem at klsede og

f0de. Ville de det ikke

godvilligen gi0re, da skul-

le Overformynderne det

som een vitterlig Gield

ved Nam hos dennem
S0ge, om de ellers dertil

Formue have. End have

Forseldrene ikke Formue,
da skulle saadanne saa

vel som andre Fader-

lose og Hitteborn,

som til Haandverker

settis,

' Saal, AKPU; NT: 0rkel08hed,

settis, klsedis af hvis Al-
misse, som nogen ville

godvilligen give.

XIX. Cap:

Om Tienistefolk paa

Landet og i Kiobst*-

derne, Inderster og

Lesgaengere.

1. Art:

Tienistefolk maa ej med
deris Forseelse fore

deris Husbond Skade paa,

men de bor selv at lide

for hvis de brut have.

End giver Husbond sin

Tiener, eller an-

den, Fuldmagt paa sine

Vegne
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Vegne at forrette noget,

da b0r Husbonden selv at

svare til hvad derudj for-

seis af den, som hand

Fuldmagt givet haver, og

af hannem igien S0ge Op-

retning.

Begaais noget XJskiel-

ligt imod Tieneren

af andre end Husbonden,

da opbaer Tieneren selv

Boder.

Ingen ledig Karl, eller

Inderste, som sider til

Huse paa Landsbyen, maa
bortfa3ste sig til Bonde-

arbejd ogTieniste ringere

end heel eller half Aar,

uden et halft Aars Lrms

Forbrydelse.

5.

Og
skal saa ingen paa

Landet hos Bon-

deme for Daglon arbej-

de

de uden gifte og boesatte

paa Gaarde, eller Gaards-

parter, og Gadehusmaend,

som giere og give aarlig

Eettighed til deris Her-

skab.

Dog skal hermed ikke

vsere forbudet, at de,

som sig ved Soekanten

paa nogle visse Tider om
Aaret af Fiskerj og Seen

alleene nsere, jo herefter

som tilfom maa om Vin-

teren, og naar de ikke ere

til Soes, sig for Daglon

bortfaeste; Ej heller at

Tserskere jo maa lade sig

antage af hvem, som dem
behove til deris Korn at

udtserske, paa hvad Tid

og til hvilken Tid mand
haver dem Behov.

7.

Inderster, vaere sig

Karle, eller Qvinder,

maa ikke af Gaard-

eller

4-5: Frdg. iG55 15. Avg.

§3.
6-7: Frdg. 1655 15, Avg,

§3,
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eller Hus-Msend til Vse-

relse antagis under deris

Faestis Fortabelse, uden

det dennem af Husbonden,

eller hansFuldmaegtig, be-

vilgis, som om Indersters

Forhold og Naering sig

skal lade informere, saa

det kand vsere Husbonden

og Bonden uden Skade.

8.

Naar nogenfremmet til

Sognene ankommer,

skal Bonderne strax give

Prsesten det tilkiende, som

deris Pas og Bevis de med-

bringe skal Isese, og dem
overli0re, og dersom nogen

Mistanke kunde vaere, da

Praesten detforHerskabet,

eller bans FuldmsegtigS

angive; Og skulle Prse-

steme flittig antegne deris

Navne og F0destsed, som

sig i deris Sogne ophol-

de, vsere sig Inderster,

Tienistekarle og Dren-

ge, eller Losgsengere,

at

• Saul, ANTU; KP: Fuldmffigtige

§ 8: Frdg. 1655 15. Avg. §3.

at mand hos dennem her-

om, naar behevis, kand

have fuldkommen Efter-

retning.

AHe Tienistekarle og

Drenge, som til Bon-

de-arbejd ere antagne, hos

hvem det og vaere kand,

med mindre de faeste Gaar-

de , eller Gaardsparter,

hvor paa de sig kand naere,

skulle vaere forpligtede de-

ris Tieniste otte Uger for

Fardag, som er paa Landet

den f0rste Junii og den

f0rste Decembris, til deris

Husbond lovligen at op-

sige; Og saa fremt Hus-

bonden dennem Utilb0rlig

vil opholde, maa de Tie-

nisten l0skynde i nogle af

Byens, eller Sognefolkets,

Naervaerelse, eller og til

Kirkestaevne. XJdf0rmer

Husbonden dennem derfor

med Hug, eller Slag, straf-

fis som for Void.

10. Naar

§ 9: Frdg, 1655 15, Avg, § 4.
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10.

Naar Tienistetyende,

Mands- eller Qvin-

dis-Personer, lovlig deris

Tieniste eengang opsagt

have, synderligen om de

udenSognet sig agte at be-

give, da skal deris Sogne-

pra^st vaere forpligt at med-
deele dem Bevis, naar de

den begspre, at de erefrj og

ledige fra Herretieniste til

Lands og Vands, saa vel

som fra Bondens Tieniste,

og for Egteskab, saa fremt

de ellers ikke med nogen

trolovede, eller viede, ere.

Og skal ingen Praest un-

der tilborlig Straf saa-

dan Bevis dem vegre,

eller og den dennem over

een half Dag forholde,

og skuUe Prsesterne give

alle Skudsmaal beskrev-

ne under deris Hrender

og Zigneter, som de ville

ansvare og vsere bekient.

De nyde derfor af een

hver

hver Tienistekarl, Dreng,

eller Qvinde, fire Skilling

Danske.
11.

Begiver nogen Karls-

eller Qvindis-Person

sig Ulovlig af deris Hus-
bonders Tieniste, da skuUe

de have forbrut saa me-
get, som deris halve Aars

Lon sig kand belobe, half-

deelen til Husbonden og

halfdeelen til Hasbondens

Herskab: Ogde, som dem
videndis antage, skuUe

have dobbelt saa meget til

den forrige og rette Tie-

nistetyendis Husbond og

bans Herskab forbrut.

12.

Hvo som tager anden

Mands Svend, Tie-

ner, eller Tienisteqvind-

folk i Tieniste uden Pas-

bord, hand skal svare

den, som Tieneren uden

lovlig Afskeed er fra-

dragen, til al den Skade

hand derover lider, og

der-

§ 10: Frflg. 1G55 Ifj.Avg. §4. § 11: Frdg. 1655 15, Avg, § 4.

§ 12: Gaardsret 1562 § SI,
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derforuden bode til han-

nem, som ovenbemaelt er.

Og skal een hver give sine

Tienistefolk , Mands- og

Qvindis-Personer, naar de

frahannemskillis, Pasbord,

som de have fortient, at

ikke iiogen derover bliver

bedragen.

13.

Ingen maa tage een an-

den Mands Tieuer i

Forsvar, f0r end hand lov-

hgen skilt er fra sin Hus-

bond.

14.

fT'^ilsiger nogen sin Tio-

niste og tager Foeste-

penge paa Haanden, og

vil ikke gaa i Tieniste,

betale Fsestepengene igien

og derforuden frerde Par-

ten af et Aars Lon, som

hand skulle have, dersom

hand hafde kommet udj

Tieniste. End haver hand

ingen Faestepenge opbaa-

ret, betale dog et Fierding

Aars L0n, som sagt er.

15. An-

15.

Antager maud nogen

til sin Tieniste, og

vil hannem siden uden lov-

lig Aarsag oj annamme,

da beholder den, som an-

taget var, hvis Faestepenge

given er, angerlos, og der-

foruden bor Husbonden at

give hannem fierde Parten

af et Aars Lon, som liand

skulle have, om hand i

Tienisten hafde kommet.

16.

Naar nogen Tieniste-

folk, som deris Tieni-

ste opsagt have, eller an-

dre Losgaengere, som ikke

ere boesatte og tiende til

Kongen, Kirken og Pra>-

sten, eller giore og give dem
nogen Rettighed, ej hel-

ler have fuldkommen Be-

vis og nojagtig Skudsmaal

fra Praosten, hvor de have

deris Ophold, og hvor-

ledis de skikke sig, det

vaere sig Mands- eller

Qvindis - Personer , no-

gen-

§ 13: Reces 1558 § 48,

§§ 14^15: jfr. NLov 7,22.
§ 16: Frdg. 1055 15, Arg, § 5

;

1657 12, Maj; Reces 1643
2. 21, 2,
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genstaeds betrsedis, og ikke

lovligen bevise sig, saa

fremt de ellers vedSund-

hed vaeret have, Tieniste

at have for een billig L011

begaeret paa de Staeder de

beh0vis, og kunde antagis,

da skuUe de strax paagri-

bis, og Dom over dem for-

hvervis, at gaa saa mange

Maaneder i Jem at arbej-

de, som de have entholt

sig fra at tiene, eller om
de i fremmede Lande her

af Riget sig ville udsnige,

og siden betraedis, da der-

for S0gis, tiltalis og straf-

fis med Fsengsel og Jern.

Og da skal Kongens Ampt-

maend dennem, som paa

Kongens Grunde saaledis

skyldige befindis, med rin-

gesteBekostningskee kand,

enten til Bremmerholm, el-

ler anden Staeds hen for-

skikke med deris Dom,

hvorudj alle mod dennem

forhvervede Vidnisbyrd

skal vaere indforte, paa det,

om

om nogen saadanne af Had
og Avind forurettede ere,

under det Skin, at de skiiUe

vaere Lesgaengere, de da

kunde igien til Rette for-

hielpis.

17.

Iligemaade skal med den-

nem forholdis, som sig

for Soldater udgive, eller

Soldater ere, og Landene

igiennemstryge ; Dog de

tienistelese Folk og Solda-

ter undertagne, som lovlig

Pas have og skielligen be-

findis paa deris rette Eejse

og Vej at vaere staede, og

sig uden Tryglen opholde,

eller og uden Tviflsmaal

den Formue eje, at de sig

deraf kunde holde, og uden
nogen Mands Skade have

sig med Lediggang at op-

holde : Hvorpaa de b0r, om
begaeris, at skaffe Sogne-

vidne og Skudsmaal.

18.

Kongens Amptmaend
skulle hver

i sit

§ 17: Frdg, 1655 15,Avg.§5, § 18: Frdg. 1655 15. Avg. § 7

jfr. Reces 1643 2. 21. 2
og Frdg. 1657 12. MaJ,
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i sit Ampt tvende gange

om Aaret, som er den for-

ste Junii og den f0rste

Decembris, holde Inqvisi-

tion over alle saadanne

Folk, saa og forfare, hvor-

ledis med alt det,' som her

forskrevet staar, forholdis,

og da tilfom Herskabet paa

Landet, som i bans Ampt
boendis er, derom advare,

at een hver paa sin Grund

kunde paa samme Dag og

Tid bolde Randsagning, og

tilhielpe, at dette fyldist-

gieris.

19.

Findis nogen, som sig

til Side holder paa de

to forskrevne Dage, naar

Inqvisitionen 1 skeer, de

skuUe agtis for Losgaen-

gere, og strax paagribis,

og med dennem handlis,

som tilfom er mselt.

D
"20.

ersom Herskabet paa

Landet ik-

ke

» Saal. KNPTU; A: Inquisition

§ 19: Frdg. 1657 12. MaJ.

§ 20: Frdg. 1655 15.Avg. § 7.

ke selv formaar saadanne

motvillige og Losgsengere

at antaste, straflFe, eller i

god Torvaring at have, el-

ler dennem ikke til egen

Tieniste og Arbejd vil

bruge, da maa de det Kon-
gens Amptmaend, i hvis

Ampt de ere boende, til-

kiendegive, og densem til

hannem lade overantvorde,

at hand sig med dennem,

efter som for er mselt,

kand forholde.

21.

Findis nogen L0sgaen-

gere, eller dem, som
ingen Pas, eller rigtig Be-

skeed, have, videndis til sig

at holde, dem huse oghsele,

de skuUe paa Landet have

forbrut deris Fseste til de-

ris Husbond, og derfor-

uden, om dennem overbe-

visis nogen Ulovlig Hand-
ling og Fselletsskab med
saadanne at have haft, at

staa til Rette derfor og

straf-

§ 21: Fr^g. 1655 15. Avg. §6.

r
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straffis som vedb0r; Men
i Kiobstsederne skulle de,

som det giore, straffis som
de der Imse fredlose.

XX. Cap:

Om Jodep og

latere.

1. Art:

Ingen Jode maa sig her

i Kiget indbegive, el-

ler sig finde lade, uden

Kongens sserdelis Lejde-

brev under tusinde Kix

Dalers Straf af hver Per-

son, som uden forskreven

Lejdebrev betraedis.

HYO som nogen Jode

angiver og Kon-

gens Amptmand anviser,

skal

skal have derfor hver

gang et halft hundred Rix

Daler.

3.

Tatere, som omlobe og

bes^vige Folk med de-

ris Bedrageri, Logn, Ty-

verj og Troldom, skulle

af Stsedets 0vrighed paa-

gribis, hvor de kunde be-

findis, og alt hvis de have

med at fare dennem fra-

tagis, og deris Anforere

paa Livet straffis, og de

andre inden vis Tid at

romme Riget fra nseste

Stseder de kunde udkom-

me, og hvis de efter den

Tid sporgis, eller over-

kommis, kunde her i Ri-

get, da som deris Anforere

at straffis paa Livet, og

hvo dennem huser, eller

herberger, bode til sit Her-

skab for hver Nat og for

hver Person, som den der

huser fredlose.

Fier-

§§ 1-2: Frd(j. IGf)! 6. Febr.

Jfr. Frdg. 16S^ 16. Apr.

I § 5,

§ 3: Frdg. 1589 31. MajPrinc,

§§ 2,7.
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Fierde Bog,

Om Seeretten.

oprette med ham skriftlig

Contract, hvilken begge

Parter skulle underskrive,

og siden ubr0delig holde.

Derefter antager Skippe-

ren hvis Skibsfolk hand
agter fomeden til Skibet,

og bans Eeedere i Laeng-

den kunde vsere forvarede

med.

I. Cap:

Om Skipperis, Styre-

maends og alle andre

Skibs - Betienters Anta-

gelse, Lon og For-

hold.

1. Art:

Naar Reedere ville an-

tage een Skip-

per, som skulle fore de-

ris Skib, da skulle de

opret-

§ 1: jfr. :SiS0ret 1667 1,1, HRe-
ces 1614 2yS.

Ingen Skipper maa un-

derhyre een andens

Styremand, eller Baads-

maend, Hvem det gior, og

det bevisis, da skal den,

som hannem forst hafde

faest, beholde hannem at

fuldgiore sin Eejse med,

som hand lovet haver, og

det stande til Skipperen

hvad hand vil give hannem
af sin Lon, fordj hand ha-

ver dermed fortabt sin Ret,

at hand haver staedt sig

til tvende, og den Skipper,

som haver vitterlig under-

hyret den andens Folk,

bode

§ 2: S0ret 1561 § 36,
jT
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bode derfor tyve Lod Selv

tilKongen og tyve Lod Selv

til Byen.

3.

Naar Skipperen hyrer

Folk, da bor hand

strax med dem forud om
deris Hyre at foreenis, og

give een hver 1 det minste

een Mark paa Haanden, og

da ere de strax pligtige at

give sig i Skibet, saa tilig

soinSkipperen,dennem der-

om tilsigendis vorder, og

der tage Vare paa deris

Embede ogArbejde, at lade,

eller baglaste, Skibet, for

end de opbsere noget af

deris Hyre. Have de og

opbaaret deris Hyre, og

blive forsommelige, og ikke

tage Vare paa Skibet, el-

ler, naar de for een Eejse

ere hyrede, forlade Skibet

uden Sygdom og andet

lovligt Forfald foruden

Skipperens Forlov (vsere

sig for gode eller onde

Tiden-

Tidender, for sserHendelse

til Soes, eller for nogen

anden Aarsags Skyld) for

end det haver fuldendet

sin Rejse, er fuldkomme-

lig losset, igien retteligen

baglastet, og Seglene tag-

ne fra Raaen, da give Hy-
ren tilbage, og dertilmed

saa meget, som dennem
var lovet til Hyre, half-

deelen til Kongen, og half-

deelen til Skipperen, eller

og leggis udj Faengsel i

fiorten Dage til Vand og

Brod, om de ikke have at

betale med. Er Skibet

udj Fare til at forgaa, el-

ler at blive taget af Fri-

byttere, eller Rovere, og

nogen da forlader det uden

Skipperens samtykke,have

sit Liv forbrut, i hvor hand

siden paagribis.

4.

Om nogen Skibsfolk

sig forhyre, og ikke

ere gode for det, som
de

§ 3: S0ret 1561 §§ 3, 33, § 4: S0ret 1561 § 5,
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de sig udgive for, og det

kand dennem skielligen

overbevisis afto, ellertre,

inden Skibsborde, de skal

miste dens heele Hyre,

og derforuden b0de saa

meget, som dennem var lo-

vet til Hyre, halfdeelen til

Kongen og halfdeelen til

Skipperen. Dersom de ikke

have at bode med, skal

de tre gange gaa under

Kolen, uden Skipperen

dennem benaade vil.

5.

Og
dersom nogen giver

sig ud for Styre-

mand, og lader sig derfor

hyre til een vis staed, og

Skipperen fanger Skade

enten paa Skib, eller Gods,

for bans Forsommelsis

og Uforfarenheds skyld,

da skal samme Stj^e-

mand, naar det ham lov-

lig ved tvende soefame

Folkis Vidne overbevisis,

vsere pligtig at bode al

ska-

; S0ret 1661 § 5; SS0ret

1667 1,6 pr, og § 1 jfr,

EReces 1614 4,14,

skaden igien, cm hand det

formaar. Formaar hand

det ikke, da have hand

forbrut sit Liv; Men hvis

Skipperen skuUe forandre

sin Rejse, og Styremanden

derudj var^ TJkyndig, og

ikke, naar hand derom bli-

ver adspurt, troster sig til

at fortsette samme ny Rej-

se, da nyder hand sin til

den Tid fortiente Styre-

mands Lon, og siden ik-

kun Hojbaadsmands Lon,

om hand vil forblive paa

Skibet; Men vil hand

ikke, da betale Skipperen

hannem bans halve Hyre,

om Eejsens Forandring

skeer paa Henrejsen ; Men
skeer den paa Hiemrejsen,

da betale hand hannem

den fulde Hyre ; Men an-

lover hand forsvarligen at

fuldende Rejsen, og nogen

skade skeer for bans

Uforfarenheds skyld , da

miste Hyren, og bede

skaden.

6. Om

• Situl. AMU; K: vaar
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6.

Om nogen Skibsfolk

har ladet sig hyre,

og ligge af Skibet om
Nattotide uden Skipperens

Forlov, bode een liver der-

for tre Lod Rolv til Koii-

gen og tre Lod Solv til

Byen; Men skeer nogen

ydenneere Skade for slig

Forsommelse , da stande

derfor til Rette efter Sa-

gens Lejlighed. Skeer og

imidlertid noget Skibs-

Arbejd^ hvorved nogen af

de tilstsede vserende Skibs-

folk kommer til skade, da

bor den Fravserendis give

til Hielp til Badskerlon

efter Skipperens og Styre-

mandens Sigelse.

Findis nogen Baads-

mand, som paa no-

gen Rejse staedt er,

om Nattetide paa Ga-

den, eller og i Util-

borlige

b0rlige liuse og Herberge,

den maa og skal Fogden

og Byens Tienere gribe

og fsengsle udj tre Dage

til Yand og Bred, og skal

den Skyldige derforiiden

bode tre Lod Solv til

Kongen og tre Lod Solv

til Byen. Gior hand no-

gen anden ulovlig Gier-

ning, stande derfor til

Eette efter Sagens Lej-

lighed.

8.

Kommer een Skipper

med sitSkib udjHavn,

eller paa Reed, og bans

Folk ville fare udj Landet,

skal det skee med Skip-

perens Forlov, dog at half-

deelen bliver udj Skibet,

og troligen det forvarer, og

de, som fare i Landet, skuUe

betimelig om Aftenenkom-

me til Skibs igien, eller

om Dagen, naar Skippe-

ren dem tilsiger. Hvo som
sig herimod fordrister at

blive

§ 6: S0rct 1561 § 7/ SS0ret

1607 1,3.

§ 7: S0ret 1561 § 8.

§ S: S0ret 1561 § 9.
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blive i^ Land uden skiel-

lig Aarsag og Skipperens

Forlov, hand straffis og

b0de derfor, som nsest til-

forn sagt er.

9.

Naar nogen Skibsfolk

foimedelst Drukken-

skab, eller anden Ulydig-

hed, ikke ville vsere deris

Skipper f0lgagtige, naar

Vinden er god, eller de af

Skipperen vorde tilsagte,

da skal Skipperen ingen-

lunde forligge sin Vind,

men hyre andre i deris

Stsed, og den, som brodig

findis, skal igiengive hvis

hand haver annammet, og

hvis den, som igien hy-

ret vorder, ydermeere ko-

ster, og have forbrut tj

Lod S0IV til Kongen og

tj Lod Solv til Byen. Ha-
ver hand ikke at betale

med, da skal hand ant-

vordis til Sta)dets 0vrig-

hed, og traele for sin Br0de

og Taldsmaal; Og der-

som

som nogen er sin Skip-

per Ulydig i Soen og

trotzig imod ham, eller

Uroelig og knururen imod

andre af Skibsfolket, saa

nogen Opror, Mord, eller

anden Ulykke, ved ham
er at befrygte, da haver

Skipperen Magt at sette

hannem iidj Land med
to, eller tre, af de beste

Mflend, som i Skibet ere,

deris Raad og Samtykke,

og hvor Christne Folk

boe, og bel0nne een an-

den i bans Stsed af den

Uh0rsoms Hyre og Po-

ring, og Skipperen der-

med angerl0s vaere; Saa

maa ej heller nogen Skip-

per, eller anden Skibs-

Officerer, med Usommelig

Ord, eller Gierning, be-

gsegne nogen af sine Folk,

som i Skibet ere, og hvis

hand deriidj forseer sig,

da skal hand derfor ved

sin Hiemkomst tilborlig

anseis.

10. For-

' Smd. KNTU; A: udj

§ 9: S0ret 1561 § 6.
r
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10.

Fordrister nogen sig til

at giore Mytterj, Op-

ror, eller Forbund imod

Skipperen, og det kand

skielligen bevisis, da skal

det straffis som anden

Halsl0S Gieming, som og

de skuUe straffis, som ville

node og tvinge Skipperen

til at segle andenstseds

med dennem, end derisBe-

skeed er, Skipperen og

Reederae til Skade.

11.

Folket skal holde god

Fred og Eenighed in-

den Skibsborde. Dersom

nogen gior den anden

Saar, eller Lemmelaest, saa

at Skibet, eller Skibs-Ar-

bejd dermed bliver for-

S0mmet, da skal den, som
skaden haver giort, flye

een anden udj stseden, og

b0de derfor til Kongen og

Byen, efter som skaden er

stor til, og oprejse Skip-

peren

peren den skade band der-

af taget haver.

12.

End bliver den Saarede

d0d af samme skade,

da skal Skipperen og alt

Skibsfolket vaere skyldige

at holde Manddraberen til-

staede, og antvordehannem

Stsedets 0vrighed, hvor de

forst ankomme i Kongens

RigerogLande, deratund-

gielde bans fortiente Lon
efter sagens Lejlighed. Og
dersom samme Misdseder

med deris Villie og for

deris Forsommelse und-

kommer, da skuUe de alle,

som i Skibet vare, svare

til bans Gieming.

13.

Om nogen Skipper,

Ki0bmand,ellerBaads-

mand, sig forgriber udj

nogen Gieming, som er

Livs straf vserd, da skal

samme bans Forseelse ikke

kom-

§ 10: S0ret ir»61 § 15.

§ 11: S0ret 1561 § 25.
§ 12: S0ret 1561 § 26.

§ 13: S0ret 1561 § 27.
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komme Skib og Gods
meere til skade og Hin-

der, end bans egen Part

derudj kand vaere, og det

skal overantvordis ved tre

de beste Msends Eed, som
udj Skibet ere.

14.

Paa de Skibe, hvor Bad-

skere findis, og de for

vis L0n ere antagne, der

skuUe de betiene alle og

een hver af Skibsfolkene

med Klippen, Eagen, og

at laege de Syge, uden no-

gen Betalning, med min-

dre det er smitsom Syge,

eller og nogen sig selv bar

forvoldet een skade uden

Skibs-Arbejd. Handler no-

gen Badsker herimod, el-

ler tager muntlig, eller

skriftlig, Lofte for saadan

Opvartning, som hand er

pligtig at giere, da skal

det af ingen Vserd vse-

re, inen hand derforuden

korte dobbelt saameget i

sin

sin L0U, som hand saa-

ledis ville tilbringe sig.

15.

Ingen Baadsmand maa
straffe Skipperens Kost,

ikke heller begsere anden

Spisning inden Skibsborde,

end ssedvanligt er og Da-
gen tilh0rer. Hvem det

gi0r, og ikke haver skiellig

Aarsag dertil, skal dermed

sin Hyre og P0ring forbrut

have, og maa Skipperen

sette hannem paa det f0r-

ste Land hand tilkommer,

hvor Christne Folk ere.

Higemaade forholdis, om
nogen 01 og Mad forset-

ligviis spilder. Vil nogen

af Skibsfolkene det hin-

dre Skipperen til Fortred,

hand vsere den samme
straf undergiven.

16.

Kommer Skipperen i

Havn, hvor fersk

Mad er at bekomme,

da

§ U: SS0ret 1667 1,15. ^ ir»: S0ret 1561 §§ 28, 32.

§ 16: S0ret 1561 § 29.
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da staar det ham frit for

at ki0be det efter sin egen

Villie; Dog maa iogen

hannem dertil n0de, eller

tvinge. Hvo herimod gior,

skal have forbrut tre Lod
Solv til Kongen, og tre Lod
Selv til Skipperen.

]7.

Hvem som vil nodeKok-

ken til at giore lid

og spise uden den rette

Tid, hand bode derfor ti

Lod Solv til Kongen, og

miste sin Hyre ; Men der-

som Kokken det fortier,

og ikke vil aabenbare, og

det siden udkommer, skal

hand derfor bode tre Lod

SbIv til Kongen og tre Lod

Solv til Byen; Kokken

skal og vJBre pligtig at for-

vare sit Skibs Fsetalie, saa

det ikke spildis, eller for-

daervis, for bans Forsom-

melsis skyld. Gior hand

det ikke, da bode ska-

den, og miste sin Hyre.

18. In-

18.

Ingen skal fordriste sig

til inden Skibsbarde at

drikke til Overflodighed,

eller giore Giestebud udj

Skibet, men hvem som

imellem Maaltid til sin

N^dtorft at drikke beho-

ver, ham maa det formidis,

og ej videre. Findis no-

gen herimod at giore, ha-

ve dermed forbrut tre Lod

Solv til Kongen og lige

saa meget til Reedeme, saa

tit og ofte som det skeer,

og vorder anklaget. Hige-

maade skal Skibsfolkene

straffis, om de forsomme

deris Vagt, eller understaa

sig at gaa med Hd, eller

Lys, under Overlobet, heist

i Krigs-Skibe ved Krud-

kammeret, og hvor noget

lost Hor, eller Halm, kun-

de vsere. Forseer Skip-

peren, eller nogle af de

andre Officerer, sig her-

udj, da bode dobbelt.

19. Een

§ 17: S0ret 1561 § 30, § 18: S0ret 1501 §31; SS0ret
1667 1,17.
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19.

Een hver inden Skibs-

borde, enten Office-

rer, eller Gemeene, skal,

saa Isenge Eejsen varer,

entholde sig fra al Dob-

bel og Lseg, enten det

angaar Penge, eller Va-

re, eller de Isege paa

Borge, og gi0re derfor

imellem hin anden enten

skriftlige, eller muntlige,

Letter, da skal samme
Letter af gandske ingen

Kraft vsere, og derforuden

skal baade den, som vin-

der, og den, der taber,

have forbrut, een hver for

sig, tre dobbelt saa meget,

soin de laegte om, hvilke

Beder Skipperen strax skal

indkraeve, eller korte i een

hvers L0n, og deelis de

siden imellem Skipperen,

de Fattige Seefarende og

de andre TJskyldigeBaads-

folk.

20. In-

20.

Ingen af Skibs-Betien-

teme maa efter denne

Dag fordre nogen Penge,

eller Pengis Vserd, af dem,

som inden Skibsborde kun-

de vaere, enten de ere

Skibsfolk, eller Rejsende,

og komme paa sser Far-

vand, hvor de tilforn ikke

have seglet, langt mindre

true dem efter gammel ond

Ssedvane til at overslaais

med Vand, eller noget des-

lige, men Skipperen skal

strax straffe een hver, som
saadant understaar sig at

giere, med Vand og Brod

paa tre Dage.

21.

Undviger nogen Baads-

mand Skipperen

med sinHyre, og det udj

Sandhed kand bevisis, da

skal den derfor straffis

som een anden Tyv.

22. Een

§ 19: SSpret 1667 1,16. § 20: SS0ret 1667 1,20,

§ 21: S0ret 1561 § 16.
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22.

Een Skipper, som haver

hyret sit Folk til

nogen vis Staed, og der

henkommendis vorder til

Sinds at ville segle med

samme sitSkib andenstseds,

enten hand paa det ferste

staed losser, eller ikke,

hand skal forbedre sit Folk

deris Hyre efter Kejsens

Beskaffenhed, og de skulle

vaere pligtige at felge han-

nem, hver under fynretyve

Lod Solvs Beder, halfdee-

len til Kongen og half-

deelen til Reedeme, og

naar Skibet kommer did,

som Skipperen gier sit

Market og haver losset,

skal Skipperen der give

dennem deris Hyre, med

mindre Skibet ved deris

Fors0mmelse er kommet

til Skade.

23.

Om een Skipper vor-

der til Sinds at bry-

de sin Last, fer end hand

kom-

kommer til den Staed, som

hand haver hyret sit Folk

til, og hand kand vide si-

ne Reederis Gavn og For-

deel dermed, da maa hand

det vel giore, og bans

Baadsmaend skulle vaere

pligtige at lo^se foruden

Knur og Imodsigelse, og

dersom hand beholder saa

meget af samme Last udj

Skibet igien, saa hand er

stiv nok belastet at segle

did, som hand sit Folk ha-

ver hyret til, da er hand

dem ingen Forbedring plig-

tig, og de vaere hannem

f0lgagtigedid, somforskre-

vetstaar; Men dersomhand
losser sinfulde Last, og skal

tage Baglast ind igien, da

give hand sit Folk deris

heele Hyre, og vil hand

siden segle fremdelis, da

give hand sit Folk hvis

billigt er, og hand med
dennem kand foreenis om.

Findis nogen herimod Uly-

dig at vaere, da have
sig

iS- 22: HReces 1614 4,20, S0ret

1561 § 17.

§ 23: S0ret 1561 § 21.
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sig dermed forbrut sin Hy-
re og Foring, og derover

bode tj Lod Solv til Kongen

og ti Lod S0IV til Byen.

24.

Fors0mmer nogen

Baadsmand sit Arbejd

al den Stund at Skibet

ladis, eller lossis, da skal

hand give sine Stalbrodre

for hver " Dag hand det

fors0mmer et halft Lod

Solv.

25.

Ingen maa fore Baaden,

eller Espingen, fra

Borde uden med Skippe-

rens, Styremandens, eller

Hojbaadsmandens, Forlov.

Hvo det gior, skal have

forbrut til alt Skibsfolket

tre Lod S0IV, og kommer
Baaden noget tiP, el-

ler og formedelst saa-

dant nogen anden Skade

skeer, da stande den-

nem til Rette derfor, som

der-

' Saal. KNTVU; A iitf.: Skade

§ 24: S0ret 1561 § IS,

§ 25: S0ret 1561 § 14.

derpaa have at sige efter

Sagens BeskaflFenhed.

26.

Een Skipper, som vil

segle uden Rigerue,

skal give sit Folk, som

betalis for Rejsen, deris

fulde Hyre, halfparten paa

det Staed, hvor hand ud-

reedej:, eller og baglaster,

Skibet, og den anden hal-

ve Part, naar hand kom-

mer tilbage igien, og ha-

ver losset sit indehavende

Gods og Vare; Men de,

som fare for Maanets Hy-

re, skulle betalis, som do

ere forligte om med Skip-

peren.

27.

Naar een Skipper vil

segle uden Rigcrne

Vestvert i Europa, da maa
bans og Styremandens Fo-

ring i det hojeste ej veere

over eenLsest: Hojbaads-

mandens , Skibsskrive-

rens,

§ 26: S0ret 1561 § 4.

§ 27: S0ret 1561 § 10.

13*

Digitized byV^OOQ IC



587 Fierde Bog. 1. Capitel. 588

reus, Tommennandens og

Kokkens, ej heller meere

end een half Lsest, og de

andre Baadsmaends hver

een tredie Part af een

Lsest: Een Drengs half

saa meget som een Baads-

mands, og nyde samme
F0ring Fragt-frj, og ikke

meere.

28.

Ingen maa sselge sin F0-

ring af Skibet uden

med Skipperens Samtykke

og Vidskab under samme
F0rings Fortabelse, half-

deelen til Kongen og half-

deelen til Skipperen ; Dog

dersom Befragteren samme
Foring efter Markets Gang

beholde vil, da stande det

hannem frit for.

.29.

Skipperen skal ej heller

vsere pligtig at svare til

nogen Foring, naar Ski-

bet er tilladet, men naar

Skip-

Skipperen begynder at la-

de, skal hand paaminde

hver i Almindelighed der-

om, og da hver give til-

kiende, som vil skibe sin

egen Foring, og giore sig

da Kommet til sin egen

Foring saa nyttigt, som

hand kand; Dog skal in-

gen Baadsmand forunde

sit Eom til nogen anden

uden Skipperens Sam-

tykke.

30.

Far nogen Baadsmand
af Skibet, og gior sig

Unyttig udj Drukkenskab,

eller udj andre Maader,

og bliver derover Lemme-
Isest, saa hand ikke kand

fuldende sin Kejse, den

skal give tilbage igien det

hand haver opbaaret, og

Skipperen hyre een anden

udj bans Stsed. Hvad det

ydermeere koster, skal af

sanmie Baadsmands F0-

ring betalis.

31. Fan-

§ 28: S0ret 1561 § 11 jfr,

HReces 1614 13,5.

§ 29: S0ret 1561 § 12.

§ 30: S0ret 1561 § 18.
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31.

Fanger nogen af Skibs-

folkene Skade udj

Skibs Arbejd, eller andre

Maader udj Skibs Nytte

og Gavn, og er dog ikke

selv Aarsag dertil, eller

og nogen bliver syg paa

Eejsen , saa hand ikke kand

blive liggendis i Skibet,

da skal Skipperen lade

den Syge konime i Landet,

ogbestille hannem Herber-

ge, hvor hand kand paa-

varis og forsorgis med
Lys og Kost til Nodtorf-

tighed efter den Maade,

som hand spiser udj Ski-

bet. Bliver hand til Pas,

da konime udj Skibet

igien, og om hand kom-

mer udj Skibet inden fuld-

ente Kejse, da nyde sin

fulde Hyre ; Dog er Skip-

peren ikke pligtig at tove

efter hannem, men segle,

naar Skibet er seglreede,

og doer hand den Stund

Skibet er paa Hen-

rejsen,

rejsen, da skal bans Ar-

vinger have bans halve

Hyre og heele Foring

imod half Fragtis Erleg-

gelse med hvis andet han-

nem tilhorer ; Men er Ski-

bet paa Hiemreisen, da

tage bans Arvinger bans

heele Hyre og Foring uden

nogen Fragtis Betalning,

og betale bans Jordefaerd,

og skal 0vrigheden have

Indseende derhos, om den

dodis Arvinger ere der

ikke tilstsede.

32.

Haver Skipperen tilla-

det sit Skib, og for-

medelst Krig, Soerovere,

Arrest af Landsens, eller

Staedets, 0vrighed ikke

torde, maatte, eller kunde,

fuldgiore sin Kejse, og det

bliver hannem tillat at af-

takke sit Folk, da er hand

ej pligtig videre at be-

tale dennem end fierde

Parten af deris Hyre;

Men dersom Skipperen

udl0-

§ 31: S0ret 1561 § 19, § 32: S0ret 1561 § 22. r
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u(il0her iidj Soen, og enten

mister Segl, Mast, Anker,

eller Tov, eller for andre

merkelige Aarsager nodis

til at l0be tilbage udj Havn
igien at oplegge sit Skib,

da skal Skibsfolket lade

sig noje med den halve

Hyre, om de for Henrejsen

alleene ere betingede

;

Men ere de for Frem- og

Tilbage-Rejsen betingede,

da med den lierde Part,

og ere de i Maanets Hyre

betingede, da skal de nyde

Betalning for saa lang

Tid de have seglet.

33.

Vorder een Skipper syg,

eller Ueens med sine

Reedere, saa at Reedeme
vil sette en anden Skip-

per paa Skibet, da skal

alt Skibsfolket for den

samme Hyre vsere den ny

satte Skipper felgagtigt,

ligesom den anden under

Hyrens Fortabelse; Dog,

om

om hand vil segle videre,

skal hand give dennem

Forbedring. End vil Skip-

peren sselge Skibet, da ere

de ikke pligtige at tiene

den ny Skipper laengre end

efter deris Contract med
den ferste Skipper. Vil og

den ny Skipper antage ny

Skibsfolk i de gamlis Staed,

da skal den forste Skipper

betale dem deris fuldeLon,

og fare dem til den Staed,

hvor de forst seglede fra.

34.

Hvis Reedeme befinde

raadeligst at afsette

een Skipper, da skal det

skee med samtligis Villie

og Samtykke; Men kand

de ikke derom eenis, da

skalDommeme kiende, om
der er billig Aarsag til

hans Afsettelse. Haver den

afsatte Skipper nogen Part

i Skibet, da skulle Ree-

deme ham gfter gode

Msends Sigelse udlase.

35. Kom-

§ 33: S0ret 1561 §23; SS0ret

1667 1,23.

§ 34: SS0ret 1667 3,9,
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35.

Kommer Tvedragt

imellem Skipperen

og Eeedeme, at hand

ikke Isenger kand fore

deris Skib, eller ogsaa

imellem Reederne indbyr-

dis, udj saa Maader, at

een Part vil, at Skibet skal

segle, og de andre vil ikke,

da skal Skibet derfor ikke

blive beliggendis og for-

seminis, men den minste

Part af Reederne .skuUe

sette det for Penge, lige-

som de ,ville det slippe,

eller beholde, og hvem da

bliver ved Skibet, skal be-

tale de andre Reedere in-

den sex Uger derefter uden

al Rettergang i alle Maa-
der, og lade det fare uden

Forhindring; Men kunde

de ikke eens vorde om
Skibet, da b0r det ikke at

blive beliggendis, og maa
detst0rste Hob afReederne

udreede Skibet sig til

Beste, men paa Skibet

stan-

stande alle Reederne Even-

tyr, og de, som ikke ville

udreede, ber ingen Fragt

af Godset at nyde.

36.

Ligger een Skipper

seglreede paa sin

Vind, da maa ingen for-

hindre bans Styremand,

eller Baadsmand, for Gields

Sag, men hvis Gods hand

haver udj Skibet, undtag-

ne bans Gang- og Koj-

Klseder, skal antvordis af

Skipperen og Folket ved

soren Eed til den, der

paaesker, og den anden

fuldgiore sin Rejse, som

hand lovet haver.

37.

Kand een Styremand,

eller Baadsmand, af

Stsed komme sig selv et

Skib at bekoste, og vil det

selv fore, da maa hand

vsere qvit, om hand sig

end forhyret haver; Dog
skal

# 36: S^ret 1561 § 61.

§ 36: S0ret 1561 § 35.

§ 37: S0ret 1561 § 35 jfr.

SS0rtl 1667 1,4 § I.
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skal hand skikke een an-

den udj bans Stsed, eller

igiengive Skipperen hvis

hand haver opbaaret.

38.

Ingen Baadsmand maa
befatte sig med Maat-

terne, eller Maatteskrave,

men Ki0bm8endene skuUe

dennem selv nyde og be-

holde, om de dennem be-

kostet have ; Derimod

skuUe Baadsmsendene ha-

ve Primegelt fire Hvider

af Laesten der som Skibet

lossis.

U. Cap:

Om Fragt, Tilsyn og

Regnskab.

1. Art:

Ingen Skipper skal vse-

re msegtig til at

forfragte sit Skib uden

med

§ 38: S0ret 1561 § 66,

§ 1: S0ret 1561 § 1.

med sine^ Reederis^ Vid-

skab og Samtykke, saa

fremt de ere saa naervse-

rende, at Skipperen kand

forsp0rge sig med den-

nem, enten skriftlig, eller

muntlig, og hand uden

sine Eeederis Skade kand

opbie Svar. Hvis ikke,

da raadf0re sig med for-

nemme Skibsfolk , og

ranmie sine Reederis Gavn

og Beste, som hand agter

at svare til, med mindre

hand er paa det Staed,

hvor hand udtrykkelig er

ved sit Fragtebrev forbun-

den at f0lge Factorens

Ordre ; Og gi0r hand ber-

imed, da skal det, som

hand saaledis giort haver,

ingen Magt have, og der-

foruden skal hand oprette

al Skaden, og b0de tj

Lod S0IV til Kongen

og lige saa meget til

Byen, hvor Skibet i Kon-

gens Lande ladis, eller

lossis.

2. Naar

« Saul. AKNU; T: sin
» Saul. ANTU: K: Reeders
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2.

NaarContracter^ opret-

tis imellem Skippere

og Befragtere, da skal det

skee skriftlig, hvilke Con-

tracter kaldis Certepartier,

og skal Skippeme derfor-

uden udgive paa alt det

Gods, lidet eller stort,

til een liver, som noget

indskiber, trende lige ly-

dende visse Skrifter, som

kaldis Conoscementer.

3.

Naar een Skipper haver

forfragtet sit Skib,

og giort een bestemt Dag
imellem sig og Kiobman-

den, da, dersom Skipperen

ikke er reede, naar Dagen

er kommen efter deris

Certeparties og Contractis

Lydelse, og Kiobmanden

derover bliver forsemmet,

og ikke fik sit Gods i

Markedet, stande Skippe-

ren Ki0bmanden derfor til

Rette,

' Sual. AKNU; T: Contracten

§ 2: SS0ret 1667 2,1,

§ 3: S0ret 1561 § 37.

Rette, og bode hannem

sin Skade efter Danne-

maends Sigelse, undertagen

at TJvejr, Vinterdag, eller

anden stor Ulykke og Ufor-

modentlig Tilfald, kunde

hannem sin Rejse for-

hindre. Iligemaade om
Skipperen bliver forseramet

af Kiobmanden, gielde

den samme Ret.

Lader een Skipper sig

fragte af een, to, eller

fleere Kiebmsend, til een

vis Tid hannem at aflade,

og nogen af samme Kiob-

maend ikke i rette Tid

skiber sit Gods, saa Skip-

peren derover opholdis, da

b0r Skipperen derover ikke

opholde sin Rejse, men
strax paa tilborlig Maade

protestere imod den ude-

blivendis, som skal be-

tale den fulde Fragt af

det betingede Rom, saa

fremt Skipperen, naar

hand

4: S0ret 1561 § 45, SS0ret

1667 2,5 §§ 1-2 jfr.

FOrdon. 1681 3. 3. 2; 3;
6 og 8.
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hand vil segle, lader tre

af bans beste Folk see det

fornaevnte Ham at vsere

ledigt, og de det lovlig

kand vidne; Dog dersom

Skipperen kand uden sin

Forbindring andet Gods i

den Staed bekomme, da

skal den Fragt, som deraf

givis, komme Kiebmanden

til Gode igien. Desligeste

om een Ki0bmand sit ind-

ladte Gods igien vil ud-

skibe, og Skipperen uden

sin Rejsis Fors0mmelse

kunde det udlosse, da skal

ban betale Skipperen sin

fulde Fragt, uden saa var,

at Skipperen uden sin

Rejsis Forbindring andet

Gods i den Stsed be-

kom, da skal Kiobman-
den den Fragt derimod

nyde, og fornoje Skippe-

ren for sin TJmage og

Bekostning, for Godsets

Ind - og Ud - Skibning.

Skulle og samtlige Kiob-

niiojid deris Gods ville

losse,

losse, da skal Skipperen

nojis med half Fragt, og

Folkene med half Hyre.

5,

Konuner een Skipper

udj fremmede Lande,

og gior der nogen Handel,

vsere sig Kiob, Sal,- Fragt,

eller bvad anden Handel

der naevnis kand, og haver

med Brev og Segl derudj

forpligtet sine Reedere,

som biemme ere, at skulle

svare og undgielde, da

ere de ikke pligtige det

at bolde udj nogen Maa-

der, ford] een Skipper er

ikke Reedernis Gods

maegtig meer, end band

haver under H^nderne,

som er det nservaerendis ^

Skib og Gods, som band ha-

ver med at fare ; Men haver

nogen ki0bt,solt,ellerhand-

let med Skipperen, den

maa efterkomme sin Skade

bos Skibet og ikke bos

Reederne, uden at samme
Reede-

• Saal. ANTU; K: na?rvjerende

§ 5: Sifret 1561 § 40.
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Reedere befatte sig med
samme Ki0bmands Gods.

6.

Haver een Skipper til-

sagt Kiobmanden at

ville f0re bans Gods udj

Markedet, og befaler han-

nem at fore det til Pram-

men, og Skipperen sender

det op igien, og lader det

ligge, da skal Skipperen

vsere pligtig at betale

Kiobmanden det Gods,

ligesom det kunde gielde

i Markedet, naar band

kommer over, og korte

hannem sin Fragt udj

Betalningen.

7.

Befragter mand Skib af

nogen at ville selv

lade f0re til een bestemt

Tid og vis Staed, og

samme Skib tilkommer

nogen Ulykkeforuden bans

Forsommelse, som det

fragtet haver, da svare

den ikke dei-til; Men bru-

ger

§ 6: S0rel 1561 § 47.

§ 7: S0ret 1561 § 38,

ger hand det imod Con-

tracten over den forsagte

Tid, eller paa andre Stae-

der, foruden bans ViUie,

som Skibet tilborer, da

oprette hand den anden

sin Skade efter Soefame

Msends Sigelse, undtagen

at hand arresteris paa sam-

me sin Rejse, som hand

ikke er selv Aarsag til,

eller bliver n0dt til anden

Seglatz imod sin Villie,

hvilket band bor at giore

bevisligt med nojagtig

Vidnisbvrd.

Om een Skipper fragter

sit Skib forgrebs til

nogen, da b0r band af

sin Befragters Gods at

indtage saa meget, som

band beqvemmeligen fore

kandjOghverken for sig selv,

eller nogen anden, imod

BefragterensVillienoget at

indskibe. Handler Skippe-

ren berimed, daborhandat

erstate

^' 8 : S0ret 1561 § 41.
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erstate Befragteren al sin

erlidte Skade.

Een hver Skipper skal

have god Agt, og ikke

selv bverlade Skibet for-

medelst Gieriglied. Der-

som det befindis, skal

hand have forbrut af sine

egne Penge fyrretyve Lod

Selv til Kongen, og fyrre-

tyve Lod Solv til Byen, og

derforuden bode Skaden.

10.

Hver Skipper skal have

flittig Opseende paa

Kiobmands Gods baade

med Indskibning, naar det

er hannem ved Skibet le-

veret, saa og, naar det er

kommet i Skibet, med
Stubning og Garnering og

alt andet. Dersom Kiob-

manden fanger Skade, el-

ler bans Gods bliver for-

minsket

minsket af Skipperen, eller

bans Folk, da skal Skip-

peren det oprette af sine

egne Penge,ogbetaleKi0b-

manden bans Skade, efter

som Godset i Markedet

kunde sselgis, ogKiobman-
den derimod betaler Ree-

derne deris fulde Fragt;

Men dersom samme Gods
bliver forlsekket, eller for-

daervet, uden Skipperens,

eller bans Folkis, Forsom-

melse, da, naar Skibet

kommer did, som det skal

lossis, ogklapperKiobman-

den trende gange paa Fa-
det, som er Vin og andre

Isekkende Vare udj, og be-

faler at udhitze, give hand
Skipperen sin fulde Fragt,

eller og lade Skipperen

beholde samme Fad for

Fragten. Forsommer Kiob-

manden saaledis at see

sig for, da have Ska-

de for Hiemgield. Ere

og Skibsfolkene i noget

deslige Aarsag, da ha-

ve

§ 9: S0ret 1561 § 42. § 10: S0ret 1561 § 39.
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ve Skipperen derfor til

dem sin Tiltale.

11.

Naar noget Skib i nogen

Havn her i Rigeme

indkommer med Styrte-

gods, som ved Tondemaal

ssBlgis, derafskal Skipperen

ikke losse noget uden med

Tender, som ere retbrsente

og merkede, saa vel Fol-

kenis Foring som Reeder-

nis Part, og det skal skee
,

udj Stads-maalernis Naer-

vaerelse, og skal den, som

Godset annammer, give

Maaleme til Lon af hver

Tende, som paa hvert

Stsed forordnet er. Hvil-

ken Skipper herimod gior,

have denned forbrut tj

Lod Solv til Kongen og

tj Lod Solv til Byen.

Een hver Skipper skal have

flittig Agt paa, at Styrte-

gods, heist Korn, eller

andet, som det behover,

jevn-

§ 11: S0ret 1561 § 48.

jevnlig undervejs bliver

kastet, saa det ikke bliver

muet, eller fordaervet.

12.

Ingen Skipper skal have

Magt til at saelge sit

Skib enten uden- eller in-

den-Lands uden med sine

Medreederis Vidskab og

Samtykke, og derpaa skal

hand have deris skiiftlig

Fuldmagt, om de ville det

afhaende, paa det at Skip-

peren kand give dennem,

som kiobe ville, een til-

b0rlig Forvaring. Om
herimod handlis, skal det

Ki0b ingen Magt have,

om der vorder paaklaget,

og Skipperen skal have for-

brut et hundred Lod Solv

til Kongen, og derforuden

stande sine Reedere tilRet-

te; Menskeede det saa, at

samme Skib fik nogen mer-

kelig Brost og Skade paa

sin Rejse, og Skipperen

det derfor ville afhaende,

da

§ 12: S0ret 1561 § 43. /
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da maa hand dertil Magt

have; Dog skal hand det

bevidne med fire af de

beste Maend i Skibet, om
der var skiellig Aarsag til,

eller ikke.

13.

Ingen Skippermaa saelge,

eller give noget bort,

eller selv beholde af Skibs-

redskab, Fa3talie og andet

livad Skibet tilhorer, med
mindre hand efter fuldente

Eejse derfor tillige med
alt andet beholdet gm rig-

tig llegnskab. Hvo ander-

ledis gior, skal straffis der-

for som for andet Tyverj.

14.

Hvisnogen afReedeme
vil saelge sin Part i

Skibet, da skal hand den

forst tilbyde sine Medree-

dere, om de ville give der-

for saa meget som een an-

den ; Ti da ere de naermest

til

til at beholde det. dm
hand det ikke, men saelger

det til een frenmiet, da

have de samtlige Magt

til at indlese Skibet hos

den det kiobt haver for

den Priis efter gode Maends

Sigelse.

15.

Hender det sig, at et

Skib ligger laenge

paa Rejsen, og fattis Fae-

talie, eller andet til Skibs

Nytte og Behov, ogSkip-

peren haver ikke Penge at

kiobe for, eller i Tide paa

Vexel paa sine Reedere

bekomme kand, da maa
liand saelge ^afKiebmands

Godset saa meget, som

hand dertil Behov haver,

og ikke meere, og Skippe-

ren skal betale det for

lige Vaerd, som det andet

])liver solt for udj Marke-

det, og korte Kiobmanden

hansl'ragt udjBetalningen.

16. Der-

§ 13: ;S0ret 1561 § U.
§ 14: SS0ret 1667 3,5.

§ 15: S0ret 1561 § 59.
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16.

Dersom saa skeer, at

nogen Skipper er

Isenge paa sin Rejse, og

hand bliver forkortet paa

Paetalie, da skal hand med
Styremandens, Hejbaads-

mandens og Skriverens,

Raad qvartere og uddeele

imellem alt Skibsfolket

efter Tidens Lejlighed.

17.

Bliver Kiobmandens

Gods fordservet udj

Skibet, at Overl0bet er

ikke digtet og forvaret, som
det sig b0r, da skal Skippe-

ren dertil svare og bedre

Skaden, men kommer det

fra under op, da skal det

gaa over SMb og Gods,

saa fremt Skibet, da det ud-

seglede, vel var forvaret,

og undervejs er blevet

Isek, og da af Skipperen

ogFolkene ingen Forsam-

melse med Pumpen tagen.

18. Hver

§ 16: S0ret 1561 § 67.

§ 17: S0ret 1561 § 53.

18.

Hver Skipper er skyl-

dig at holde gode

stserke Kordeler og Vind-

takel udj sit Skib, at ind-

og ud-sette Kiobmands^

Gods med. BrysterVindta-

kelet og Godset faar Skade,

da svare Skipperen alleene

til den Skade ; Men slipper

Godset af Taklet forme-

deist Baadsmaendene det

ikke vel have belagt, da

betale Baadsmaendene den

Skade.

19.

AHe Skippere,ellerSty-

remsend, skulle, heist

paa de Rejser, som ikke

ere imellem Provincieme

i et Rige, holde rigtige

Joumaler paa hvad Vinden

hver Dag og Tid har

vseret, saa og hvorledis

Rejsengaar for sig, hvor-

vit den hver Dag fortset-

tis, og naar de komme
i Havn, og hvorlsen-

' Siud. ANTVU; K: Ki0bmanden8

§ 18: S0ret 1561 § 54.

§ 19: jfr. FOrdon. 1681 2. 1. 10.

r
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ge de der maa opholde sig,

og hvadVinden hver Dag

blaeser, samt rigtig anteg-

nis, naar og til hvem de

nogle af Varene sselge,

paa det Reederne og Kiob-

maendene kunde ved Ski-

bets lykkelige Hiemkomst

faa af samme B0ger fuld-

kommen Underretning om
hvis paa Rejsen passeret er.

20.

Saa snart een Skipper

haver opbaaret sin

Fragt og hvis andet bans

Reedere tilkommer, da

giere dennem god Reede

og Regnskab uden al For-

halning udj alle Maader.

Dersom det anderledis bli-

ver befundet end som ret

er, da skal det straffis

lige ved anden XJtroeskab.

Til samme sine Reederis

Fornojelighed og Regn-

skabemis bedre Forkla-

ring, skal hand fremvise

sin Bog, hvorudj een

hvers

hvers Navn ved Dag og

Datum, som noget indski-

bet haver, skal vaere ind-

fort, saa og rigtig Tal og

Merke paa alle Pakker,

Fade og Tonder, medFor-

klaring hvad derudj er an-

givet at skuUe vaere , og

derforuden skal hand have

ved .sine Regnskaber rig-

tig Bevis paa alle bans

TJdgifter og Omkostninger,

som ere giorte til Skibs

Nytte, og efter rigtig Slut-

ning tilstille een hver af

sine Reedere hvad ham

med Rette tilkommer.

SkuUe og Skipperen ved

falsk angivende paaTold-

stseder, eller ved nogen

TJlovlig Havns Besogelse,

Skibs og Godsis anden-

staedslndforelse, eller Ind-

skibelse, end i rette al-

mindelige lovlige Havner,

hvor KongensFogder, Tol-

dere, eller Zisemestere,

ere forordn^de, eller i

andre Maader, foraarsage

Skibs

§ 20: Sttret 1561 § 40, SS0ret

1667 2,6 og 3,3 pr.
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Skibs og Godsis Confisca-

tion, da svare Skipperen

til al den Skade, som no-

gen derover tilf0Jis.

21.

Hvis nogen Skipper

skulle selv, eller ved

sine Folk, lade kaste sin

Baglast paa forbudne Stse-

der, og nogen Skade, el-

ler Udgift, derudover kom-

mer, da svare Skipperen

alleene dertil.

22.

Een hver Skipper og

Officerer skal alvor-

lig Indseende have, at al-

ting inden Borde christe-

lig, serlig og fredsomme-

lig tilgaar, og ingenlunde

tillade, at nogen svserer,

bander, eller ypper nogen

Trette, eller Tvedragt, el-

ler at den eene begaeg-

ner den anden med no-

gen Usommelig Ord, eller

Gierning. Skulle saadant

af

§ 21: SS0ret 1667 1,24 § 3.

§ 22: S0ret 1667 1,22.

af nogen skee, da skal

Skipperen med nogle af de

beste Skibsfolk Magt have

strax efter deris Tykke at

sette dem i Straf. Er og

Sagen af stor Vigtighed,

da anholdis den Skyldige

til de hiemkomme, og da

gaais derom efter Lands

Lov og Ret. Alle de Bo-

der, som efter denne Soe-

ret skal udgivis, skal rig-

tig og uden nogens Imod-

sigelse af den Skyldige

betalis, eller og, om bans

Gods, som inden Borde

er, ikke kand tilstrekke,

da af hansLon saameget

indholdis, og enten i ^ een

Sparebysse bevaris, eller

og af Skipperen til Bogs

f0ris, og de Fattigis Part

deris Forstandere, naar

Rejsen er endt, tilstillis

imod tilborlig Qvittantz.

Forsommer nogen Skipper

det, da skal hand selv

betale dobbelt saa meget.

m. Cap:

1 Sacd. ANTU; K: udj
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111. Cap:

Om Ulykkelige Hen-

delser, Averie og

Lodsmsend.

1. Art:

Bliver nogen Skipper

skibbruden, da skal

hand vaere forpligtet med
Skibsfolket at bierge Ski-

bet, Godset og Skibsred-

skabet, og annamme af

Kiobmaendene derfor een

reedelig ^ Biergelon efter

gode Msends Sigelse, og

skal Befragteren betale

Skipperen bans Fragt af

det biergede Gods, og Skip-

peren Baadsmsendene deris

Hyre, efter som Seglatzen

er lang til, og Danne-

maend kunde kiende ret

at vaere, og dersom no-

gen forrykker, eller under-

slaar,

slaar, noget afsamme skib-

brudet Gods, den skal straf-

fis ligesom for andet Ty-

verj, og hvilken Baads-

mand, som ikke vil hielpe

at bierge Skib, Gods og

Skibsredskab , hand skal

miste sin F0ring og Hyre

med hvis hand tilforn ha-

ver opbaaret, og holdis

siden for een XJaerlig Mand
iblant andre gode Soefa-

rende Folk.

SkuUe nogen optaende

om Nattefcide nogen

lid, eller oprette noget

Tegn paa KUpper, eller

andenstaeds ved Strand-

siden, til at forfore den

seglendis, og bringe ham
til TJlykke, eller i Fare, da

hvo saadant lovlig over-

bevisis, skal strafiis paa

sit Liv.

Komme tvende Ski-

be seglende,

og

§ 1: S0ret 1561 § 24 Jfr. SS0-
ret 1667 5,2 pr.

§ 2: SSfiret 1667 5fi.

§ 3: S0ret 1561 § 55 jfr. ^80-

ret 1667 5,8 pr. og HReces
1614 10,1,
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og kunde ikte undvige

hver anden, men fange

begge Skade, da skulle

begge Skipperne med de-

ris Folk svaere, at det

skeede af Uraad, og ikke

med Villie, og da gielde

begge Skippeme Skaden,

half om half, hvad heller

det skeer om Dagen, el-

ler om Natten.

gielde Skibet Skaden; Dog
ikke Kiobmands (jodset

det at undgielde; Men
faar den seglendis selv

Skade, da have Skade for

Hiemgield; Men skeer Ska-

den af N0ds Sag, da skal

den bedris af begge Ski-

bene efter gode Maends

Tykke, som skielligt kand

vaere.

Ligger et Skib udj Havn,

eller paa Reed, og et

andet kommer seglendis,

og l0ber det udj Grund,

som ligger for Anker, eller

fast fortovet, eller gior

Skade udj anden Maade,

da skal den Skipper, som
Skaden haver giort, betale

al Skaden afsine egnePen-

ge, saa vit bans Gods kand

tilstrekke, om det skeer

for hans Forsommelse og

onde Forsyn. Er hand ikke

formuendis at belale, da

gielde

6.

Bliver noget Skib lost,

at Anker, eller Kabel,

bryster enten udj Storm,

eller anden Ulykke, og

driver et andet Skib om
Borde, som ligger fast for

sit Anker, og faa begge

Skade, og Skipperen der-

udj findis Uskyldig, da skal

den Skade besigtis af Soe-

farende Maend, og betalis

af begge Skibene efter de-

ris gode Tykke og For-

stand; Men fanger det

Skib alleene Skade, som
driver paa det an-

det.

§ 4: S0ret 1561 § 56 jfr, 880-
ret 1667 5y8 § 1 og HRe-
ces 1614 10,2.

§ 5: S0retl561 § 57 Jfr. HRe-
ces 1614 10,3.
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det, da skal det Skib, som
ligger for Anker, det ikke

imdgielde i nogen Maade.

6.

Ligger Skib for Anker,

og bliver noget andet

Skib drivendis af Storm

og XJvejers Void, og et,

eller fleere, som ligger

udj det drivendis Farvand,

bliver var, at Skaden er

forventendis , og nogen

slipper Tov og Anker, paa

det st0rre Skade maa for-

rekommis, som det eene

Skib kunde bekomme af

det andet, da skal Tov og

Anker regnis og betalis

imellem det drivendis Skib,

og de andre, som slippe

deris Anker efter Soefarne

Maends Sigelse.

7.

Ligge nogle Skibe hver

anden nser, og

det eene laa saa nser

Grun-

Grunden, eller for anden

Aarsag ej kunde vige, og

der er Fare hos, at de

hver andre maatte beska-

dige, da skal den, som

ligger naer ved Grunden og

ej kand vige, begaere -af

den anden, som kand vige,

sit Anker at lofte, Skade

at forrekomme, og dersom

hand det ej vil gi0re, skal

hand selv det maa giore;
"^

Men forbyder den anden

det, eller derudj g'wr For-

hindring, og derover nogen

Skade skeer, skal den, som
kunde vige, det betale.

8.

Kommer noget Skib til

Skade paa et andet

Skibs Anker, som ligger

foruden Boje, da skal det

Skib, som ingen Boje ha*

ver, betale den andens Ska-

de alsammen, uden saa

er, at Bojelinen er bru-

sten, siden Ankeret blev

udkast, og Skipperen selv

fier-

§ 6: S0ret 1561 § 57 jfr, SS0-
ret 1667 5,8 §§ 4^5 og

HReces 1614 10,3 i SI.

§ 7: jfr. SS0ret 1667 5,8 § 4.

§ 8: S0ret 1561 § 58 jfr. HRe-
ces 1614 10,4,
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fierde af de beste Maend

udj Skibet vil holde ved

deris Eed, at der var Boje

paa sainine Anker, den Tid

hand lod det sist falde:

Sammeledis, at hand ikke

viste andet, end der var

Boje paa, den Tid Skaden

skeede, og da gielde baa-

de Skibene Skaden, half

om half, Kiebmandsgods

undtaget.

9.

De Skibe, som ligge^

for Anker i aabet

Farvand, eller segle om
Efterh0st, naarmorke Nset-

ter ere, skal for al be-

frygtendis Fare at forre-

komme forsyne sig med
Lygter ; Dog hermed ikke

meent de smaa Fartej,

som saadanne Lygter ikke

beqvemmeligen kand f0re.

K
10.

ommer et Skib,

som er ladet

med

' Saul. AKNU; T: Ugger

§. 9: jfr, S0ret 1561 § 64.

§ 10: S0ret 1561 §§ 50,61,

med Kiobmands Gods udj

Storm, eller anden Nod,

saa at Skipperen maa la-

de kaste af Godset, eller

Mast, Kabel, eller Anker-

Tov, hugge, eller landlobe

med Skibet, paa det hand

kand redde sit Liv, Skib

og Gods, da skal Skippe-

ren forst raadfore sig her-

om med Kiebmanden, el-

ler bans Fuldmsegtig, om
nogen af dem ertilstaede.

Ville de ikke samtykke,

og Skipperen eragter det

dog nodigt, da skal hand

folge de fleerste^ og be-

ste af Skibsfolkenis Mee-

ning, som siden, naar de

til Lands komme, skal det

ved Eed forklare, at det er

skeet at redde Liv, Skib og

Gods. Fornemmelig skal

Skipperen vel i Agt tage,

at det tungiste Gods og

minst af Priis, saa vit

mueligt er, forst kastis,

og skal Skipperen sette

Skibet paa Penge, ligesom

hand

' Suul. AKNTU.

SS0ret 1667 5,10 pr.

FOrdon. 1681 3, 8. 1-3,
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hand det selv ville be-

holde, og raader da Be-

fragteren, om hand det der-

for vil antage, eller lade

Skipperen det beholde,

hvorpaa dog Befragteren

skal inden fire og tyve Ti-

mers Forl0b sig erklaere.

11.

Dernaest skal alle de

udkastede saavel som

de beholdne Vare taxeris

efter Markets Gang, hvor

de beholdne^ saelgis, og

skal siden al den Skade,

som Skib og Gods i be-

mselte Tilfaelde, eller ved

Kastningen, eller Afhug-

gen afMast, eller Eedskab,

er tilf0jet, tilregnis alle

Interesserede, hvilket kal-

dis Averie, saa at Skaden

deelis baade paa det heele

Skib, saa og paa alt det

beholdet Gods saa vel som

paa Fragten, som skulle

givis af alt det indski-

bede Gods, baade det be-

holte

• Saal KNTU; A: beholdene

§ 11: HR^ces 1614 8,1, SS0ret

1667 5,10 pr., 80ret 1661

§ 50; FOrdon, 1681 3. 8. 6
og 7.

holte saa og det udkastede,

og er ingen Skipper plig-

tig at lade folge nogen sit

Gods, for end hand har

betalt sin Part af Averie,

eller stillet derfor n0jagtig

Borgen. Skibsfolkenis F0-

ring skal ikke herudj be-

regnis, ej heller nogen

Averie givis af Bodmerie-

Penge.

12.

IBeregningen skal det

Gods, som bliver ud-

kastet, alleeniste anseis,

saa vit Skipperen har Co-

noscementer ogFragtbreve

paa, og intet videre, med
mindre Skipperen lovlig

og n0jagtig beviser, at

meere og andet Gods ha-

ver vaeret i Skiberommet.

13.

Dersom og noget Gods

formedelst Kastning

blev fordaervet, eller af

Soen

§ 12: FOrdon. 1681 S. 8. 8 og 9.

§ 13: jfr, SS^ret 1667 5^3 pr.
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Seen udspylt ved Kast-

ningen, den Skade agtis

og for Averie; Men hvis

foruden saadan Tilfald

kommer til Skade beregnis

ikke for Averie, ej heller

hvad Skade som skeer,

efter at Godset igien er

stubet og til rette lagt.

14.

Sknlle og noget af det

kastede Gods, eller

Skibs-Redskab, drive til

Lands, eller af Seen opfi-

skis, og Ejermanden be-

kommer det, da ber for

samme Gods, eller Skibs-

redskab, ikke videre Averie

at regnis, eller gotgioris,

end den derpaa lidt Skade

bedrager sig til.

16.

Hvad Skibsfolkved saa-

dan Tilfald til Ska-

de kommer, deris Lsege-

l0n, eller Begravelsis

Bekostning, om det er

ved Land, at dennem Be-

gra-

gravelse gioris, betalis af

Skib, Gods og Fragt, som

anden Averie, og da giel-

de hver udj Skaden efter

sin Anpart.

16.

Skeer det og, at Fri-

byttere, eller Seere-

vere, komme til nogen

Mand udj Seen, som er

ladet med Styrtegods, som

er styrtet tilsammen, og

noget bliver taget deraf,

da betalis det igien af det

andet Styrtegods, som udj

Skibet er, og skal Skibet

intet give dertil; Tj det

staar sin egen Eventyr;

Men alt andet Gods, som

er i Pakker, Fade, eller

Tender, staar sin egen

Eventyr, og hver lider

Skade som hand faar.

17.

End skeede det saa,

at nogen Skipper

blev anfalden i Seen

af

§ 14: SS0ret 1667 5,13 § 3.

§ 15: SSfiret 1667 5,14 § 1.

§ 16: S0ret 1561 § 50.

§ 17: S0ret 1561 § 20 jfr.

SSitret 1667 5,14 § 1.

14
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af Fiender, ellerS0er0vere,

og stiller sig til Verie,

saa at hans Folk blive

saarede, eller lemmelseste,

da skal Skipperen lade

dennem hielpe og Isege,

og skal den Lsegelen

samt andre Folkis, som i

de qvsestis Stsed antagis,

Hyre og F0ring og al

anden Omkostning, gaa

over Skib og Gods, fordj

det er skeet for Skibs og

Godsis Besksermelse.

18.

Hvis nogen Skipper

bliver i een Havn

berovet noget af sit Skibs-

redskab, eller indehavende

Gods, da tager den Ska-

den, som det treflfer, med

mindre dertil kunde vaere

nogen sser Aarsag, som

alle Interesserede i Skib

og Gods til Betalningen

pro qvota kunde forbinde.

19. Skeer

§ 18: J/r. Fragm. 2 § 3 Dig.

14-2.

19.

Skeer det, at Skib og

Gods bliver optaget

og anholt, og Skipperen

for een vis Sum Penge

det frikiober, og hand det

lovlig bevise kand, det

gaar over Skib og Gods

som anden Averie.

20.

Kommer et Skib paa

det Farvand, som

grundt er, og er saa dybt

gaaendis, at det ikke kand

komme til den Stsed, som

det er fragtet til, saa

Skipperen maa have Pram-

me, eller Baade, at losse

udj. Den Fragt og Pram-

penge skal Skib og Gods

betale, og dersom samme
Gods kommer til nogen

TJlykke, da skal den

Skade gaa over Skib og

Gods, som beholdet er;

Men den Skade, som

skeer paa Pramme, eller

Baade, som lejis til at

fore

^ 19: SS0ret 1667 5,U pwjfr,

Fragm. 2 § 3 Dig. 14-2.

§ 20: S0ret 1561 § 70.
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fore Godset i Land, dertil

svare hverken Skib, eller

Gods, men de, som bar

ladet sig leje med saa-

danne Fartoj, stande ^ selv

Skaden.

21.

Kommer noget Skib

paaGrunden, ogSkip-

peren kand bekomme Sku-

der og Pramme at losse

Godset udj, og laette Ski-

bet af Gninden, da skal

Skipperen selv bekoste at

bedre sit Skib, og Kieb-

manden betale Omkostnin-

gen paa Godset, og den

regnis over alt Godset hver

efter sin Anpart, og gkal

Skipperen lade Skibet

hielpe, det snariste mue-
ligt er, om det stander

til at giere, og fere Kiob-

manden sit Gods udj Mar-

kedet; Men staar det

ikke til at bedre igien, da

skal Skipperen have til

Fragt^ af det Gods, som

beholdet er, som gode

Maend

Msend tykkis skielligt at

vaere efter Seglatzens Lej-

lighed. Bliver og noget

af Godset fordaervet, da

skal den Skade gaa over

det andet Gods, som bier-

get er, om det er styrtet

og l0st Gods ; Men er det

Tondegods, Pakker og

Stykkegods, da annammer
hver sit Merke, og betaler

Omkostningen, som han-

nem tilkommer ; Bliver

Skib og een Part af God-
set og Skibsredskab reddet,

da skulle Baadsmsendene

ej have deris falde Hyre,

men efter Antal ligesom

Skipperen bar Fragt til

efter Proportion, og ikke

anderledis; Men dersom

sig saa begav, at Skib og

Gods blev af Ulykke, og

Skipperen kand giere

det bevisligt med alt

sit Skibsfolk, at det

ikke var skeet for

bans Fors0mmelsis Skyld,

da maa hand bierge

sit

• Saal. ANTU; K: stand
* Saal. AKNTU; K: have sin Fragt

§ 21: S0ret 1561 § 52.

r
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sit Skib, om hand

kand, og ingen Skade-

gield give Ki0bm8endeiie

for deris Gods. Gior

hand det med Villie og

af Ondskab, eller det skeer

formedelst hans, eller

hans Folkis, Forsom-

melse, da stande hand

Ki0bmanden derfor til

Kette, og ikke vsere

maegtig udj nogen Maa-

de at befatte sig med

Skibet, f0r end hand

haver stillet Kiebman-

den til Freds. End

hender det sig, at Skip-

peren ikke kand f0re

Kiobmandens Gods til

Markedet, formedelst hans

Skib var TJdygtig, der

hand sig paa Eejsen

begav, da skal hand strax

fragte et andet beqvemt

Skib til at fwre Godset

til den bestsemte Stsed

imod den betingede Fragt,

eller og oprette Ki0bman-

den al sin Skade.

22. Een

22.

Een Skipper, som lader

sig befragte fra een

benaevnte Stsed og til

een anden, og det hender

sig, at der kommer

Storm, eller anden Havs-

n0d og Aarsag, saa at

hand fortraengis ndj een

anden Havn, eller Mar-

ket, end som hand var

fragtet til. Vil Kiob-

manden der annamme sit

Gods, da betale Skipperen

sin fulde Fragt; Vil hand

og ikke annamme det, da

er Skipperen pligtig at

levere hannem sit Gods

udj Markedet, som hand

lovet hafde, paa Skippe-

rens Omkostning og Ki0b-

mandens Eventyr, enten

med sit eget Skib, eller

andre gode Skibe, som

Godset kand vsere forvaret

udj; Dog skal Skipperen

selv fierde af de beste

Maend udj Skibet svaere,

at hand af N0d8 Sag blev

fortrsen-

§ 22: S0ret 156 1 § 63,

Digitized byGoogle



633 Fierde Hog. 3. Oapilel. H34

fortraenget, som forer sagt

;

Men findis der nogen anden

hemmelig Svig under, da

skal Skipperen og alle de,

som udj det Raad ere, op-

rette Kiobmanden al den

Skade, som hannem deraf

kand tilkomme.

23.

Hvor een Skipper kom-

mer paa Lodsmands

Farvand med sit Skib, der

skal hand vsere pligtig at

leje Lodsmand for det be-

ste Ki0b, hand kand be-

tinge hannem, og Skippe-

ren skal give hannem Ko-
sten og af Godset betale

bans Lon efter den Skik

og Handel, som der bm-
gis udj Markedet, hvor

hand losser. Dersom Skip-

peren herimod fordrister

sigatindlobe Skibet, ogdet

kommer til Skade, da skal

hand den selv oprette afsine

egne

§ 23: S0ret 1561 § 60.

egne Penge, uden det skeer

udj Nods Sag, og ikke

ellers.

24.

Saa tilig Skipperen bar

antaget Lodsmand,

saa skal hand oprigtig

give ham tilkiende, hvor

mange Foder dybt bans

Skib gaar. Angiver hand

det ikke rettelig, men siger

det mindre, da skal hand

give for hver Fod hand

fortier Lodsmanden sexten

Lod Solv, og bor Skippe-

ren at tage rigtig Bevis

paaS hvor jnange Foder

hand sit Skib angivet ha-

ver, saa og hvad hand

Lodsmanden betalt haver,

og derefter giore Kiobman-

den og Reedeme Regnskab.

Forseer nogen Lodsmand

sig, saa straflis hand, som

tilfom udj det forste Ca-

pitols femte Artikel er

mselt om Styremanden.

IV. Cap:

• Ikuil. KNTU; A fhg.: paa

§ 24: SS0ret 1667 5,7 § U

14*

Digitized byGoogle



635 Fierde H^tf. 4. Capitel. 636

IV. Cap:

Om Skibbrud og Yrag.

1. Art:

Bliver Skib med Gods

fonnedelst Storm, el-

ler anden XJlykke, da skal

Skibsfolkene vaere skyldige

at hielpe og bierge, og

redde Skib og Gods for

een billig Biergelen ; Dog
ingen at nyde noget til

Biergelen, uden hand hiel-

per at bierge, og skal det

vsere Skipperen TJformeent

med bans Kiebmsend^ og

andre, som hand dertil

formaa kand, at bierge,

imens de ville og kunde,

og naar de ej kand meere

bierge, da maa de sa3lge,

eller afhaende, til hvem de

selv

• Saul. KNTU; A : Kijabmaud

§ 1; S0ret 1561 §§ 24, 73,

SS0ret 1667 5^ § 2,

selv ville, hvis Gods, eller

Vrag, som kunde vaere til-

bage, og ingen dennem

derimod at forhindre i no-

o^en Maade.

2.

Men er det saa, at Skip-

peren med sit Folk

ikke er msegtig at bierge,

da skuUe Kongens Ampt-
maend , Borgemester og

Raad, Fogder og Strand-

fogder, og alle andre, som

hos Strandsiden Befalning

have, eller paa hvis Grand

detskeer, somEorstrands-

rettighed haver,forpligtede

vaere, om det af dennem
begaeris, at vaere den skib-

bruden Mand behielpelige

hos den meenige Mand at

hielpe, redde og bierge af

Skib og Gods, hvis mueligt

er, for een billig Bierger-

l0n\ og naar saa bierget

er, da skal Amptmanden
med de beste Msend, der udj

Egnen

« Saul. yrU; AK: Biergeloii,

§ 2: S0ret 1561 § 73.
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Eguen ere, eller Borge-

mester og Eaad, om det

skeer for Kiobstsedeme,

overveje og slutte, hvad

Skipperen, eller Kiobman-
den, skuUe give dem til

L0n, som bierget have,

efterLejligheden ogGodsis

Vaerd.

3.

Bliver nogen Skipper

forligt med Bierge-

folkene om eenvisPenge,

som de skuUe have for hvis

de bierge kmide, eller om
een Deel af Godset, som
biergis, for deris Fare og

TJmage, eller og med den-

nem foreenis om een vis

Penge, som de hamiem
skuUe give for alt hvis de

bierge kunde, da b0r saa-

dan Forligelse og Foree-

ning ved Magt at stande.

Dersom og saa bender

sig, at Skib, eller

Gods, bliver Vrag, og in-

gen

^ 4: S0ret 1561 § 78, JSS0ret

1667 5,4.

gen levende Folk ere hos,

da skal Amptmanden, om
det er paa Kongens For-

strand, eller den, hvis

Grand detfindisfor, vsere

forpligtet at lade bierge

med al Flid saa meget,

som meest mueligt er, og

det indlegge lade udj god

Forvaring med klare Ee-

gistere, og naar den rette

Ejer^ kommer der efter,

ellerbans Fuldmsegtigmed
nojagtig Bevisning inden

Aar og Dag, da skal deris

Gods dennem f0lge for een

tilborlig Biergelon, som
for er rort; Men dersom

der ere nogle Vare, som
have faaet Skade, eller

ere blevne vaade, da, hvis

de staa til at hielpe,

skal Amptmanden, eller

den, hvis Grand samme
Gods for strander^, lade

dem hielpe paa dens Om-
kostning , som Godset

skal igien have; Men
kand de ikke hielpis, da

maa

» Saul. AKNU; TV: Ejere
' Saal. AKN; VTU: forstrander V
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maa de af ovenbemselte

Personer strax saelgis og

gieris i Penge, det dyre-

ste skee kand. Hvo som
XJtrolig omgaais med Vrag,

straffis derover som for

andet Uhiemmelt Gods.

Men hvis ingen inden Aar

ogDag med n0jagtig Be-

vis fremkommer, at Skib

og Gods hamiem tilhorer,

da h0rer det Kongen til,

eller den, som Forstrands-

rettighed haver.

Finder een Skipper no-

get Vrag udj S0en,

eller Havsbond, Anker, el-

ler andet, skal hand det

antvorde til den, sompaa
Kongens Vegne Befalning

haver paa det Stsed, som

det iLandforis, somhan-

nem strax skal give een

tredie Deel af dets Vserd

for sin TJmage, og skal

samme Gods blive belig-

gendis Aar ogDag. Der-

som

som iwtte Ejermand imid-

lertid konmier med nejag-

tig Bevisning, skal hand

nyde det for samme Bierge-

lon med al anvente Be-

kostning ; Kommer der og

ingen, da er samme Gods

faldet til Kongen, og skal

forsendis tilKongensAmpt-

maend, og hvo som samme
Gods og Vrag underslaar,

skal straffis som een Tyv.

Deslige om nogenFiskere

finde noget Anker udj

S0en ved deris Fiskerred-

skab, eller udj andre Maa-
der det fange kunde, hvad

heller der er Boje paa,

eller ej, skuUe de udj

lige Maader det antvorde

til Kongens Befalnings-

maend, og de skuUe give

dennem^ derfor den tre-

die Deel af dets Vserd

til Biergelon, og siden

handlis denned som for-

skrevet staar. FindisVrag

i aabenbare 800 uden for

alle Land, og ingen Folk

er

§ 5: S0ret 1561 §§ 49, 73,

' Siud. KNTU; A: dem
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er derlios, som det tilho-

rer, da skal den, som det

bierger, beholde halfdeelen

oghalfdeelen Kongen, uden

saa er, at rette Ejer kom-

mer inden Aar og Dag,

som f0r sagt er.

bierge kunde saa meget

tilstrekke, at Skibsfolkene

deris efterstaaendis Hyre

deraf kunde bekomme, da

have de intet af saadan

deris Hyre at fordre.

Bliver et Skib, og God-

set biergis, da skal

Skipperen deraf have bil-

lig Fragt ; Dog raader Be-

fragteren at lade Skippe-

ren beholde Godset for

Fragten.

NaarstrandetGods bier-

gis, der af er mand
ej skyldig at betale nogen

Averie for det andet borte

blevet^ Gods, eller Skib.

8.

Hvis af Skib ogGods ik-

ke saa meget skulle

kunde biergis, som foruden

anden Omkostning med at

bier-

• Saul. AKNU; 1: bleven

§
§ 7

§ 8

jfr, S0ret 1561 § 24.

jfr. SS0ret 1667 5^8 § 5,

jfr, SS^ret 1667 5,2 § L

V. Cap:

Om Bodmerie og

Biilbreve.

1. Art:

Om een Skipper kom-

mer i fremmede Lan-

de, og kand ikke af Stsed

komme at lade sit Skib

der ud med sine Ree-

deris Penge, og fra sam-

me Platz ingen Vexel

kand bekonmiis at trek-

ke paa sine Reedere,

eller og at der intet Gods

udj Skibet er, som hand

til bans Reederis For-

deel

§ 1: S0ret 1561 § 68, HReces
1614 6,2 Jfr. SS0ret 1667

4,5 og 4,4 pr.
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deel sselge kunde, da i

saadanne Tilfaelde og Ned,

hvilket hand med trende

af de beste Skibsfolk skal

nojagtig bevise i sit Eegn-

skab for Reederne, haver

hand Magt at optage Pen-

ge, eller dets Vserd, paa

Skibs og Skibets Redskabs

og Fragts Eventyr, som
kaldis Bodmerie, paa beste

Vilkor, og for samme Bod-

merie-Penge forsikkreCre-

ditoreme med Skibs Eed-

skab og Fragt, og Skip-

peren skal vaere pligtig at

betale fomaevnte laante

Penge, saa tilig Skibet

paa det Staed ankommer,

hvor Bodmeries Contract

ommaelder; Men segler

hand paa andre Stseder,

og sin Rejse imod Credi-

torens Villie forlaenger,

bliver dog Bodmerien ved

Magt, og Skipperen svare

til al deraf kommendis

Skade.

2.'In-

2.

Ingen Skipper maa op-

tage Penge paa Bod-

merie af sit Skib al den

stund hand er i Nservse-

relsen hos sine Reedere

foruden deris Minde og

Samtykke; Dog er Skip-

peren ikke formeent at

tage Penge paa Bodmerie

paa sin egen Part i Ski-

bet, og ej yidere. Laaner

der nogen Skipper i saa-

dan Tilfald meere end for

Skipperens egen Part, den

S0ge det hos Skipperen,

og de andre Reedere ere

ej skyldige at svare der-

til. Men haver oen, eller

fleere, af Reederne Skip-

peren dertil Fuldmagt gi-

vet, da svare een hver ef-

ter sin Fuldmagt.

3.

Hender det sig, at

nogen Skipper uden

stor Nod sit Skib for-

bodmer motvilligen, el-

ler uden Ned i een

Havn

# 2: SSprei 1667 4,2 pr. og

HReces 1614 6,1,

§ 3: jfr. HReces 1614 6,3, SS0-
ret 1667 4,2 § 3.
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Havn indsegler, som hand

ej er befragtet til, da skal

den Skipper selv svare

sine Reedere til al den

Skade, som de kand be-

vise deraf at kunde komme,

og derforuden forvisisKon-

gens Eiger og Lande;

Men dersom hand samme-

staeds Skibet og Godset

skulle afhaende og und-

vige, da svare hand til

Skaden, og straffis, naar

hand antreffis, efter Sa-

gens Lejlighed.

Yngste Bodmerie-Bre-

ve have altid Priori-

tet for dem, som tilfom

kunde vaere udgivne.

5.

Besvaerger nogen Skip-

per sit Skib h0jere

med Bodmerie-Penge, end

Skib, Redskab og Fragt,

kand vaere vserd, ere

hans Reedere ej skyl-

dige

dige dertil at svare, men
S0gis hos Skipperen.

Bliver et Skib, som er

forbodmet, taget, eller

arresteret, og Skipperen ej

kand blive sit Skib maeg-

tig igien, da skal Skippe-

ren enten alt Skibet, eller

den Deel deraf, som hand

haver forbodmet, til den

afstaa, som hannem Penge

paa Bodmerie haver laant

;

Og blive de, som Penge

paa Bodmerie have laant,

Skibet maegtige, nyde de

i saadan Tilfald deraf de-

ris Penge forud, naar Om-
kostningen er fradraget,

og Resten kommer Ree-

deme til Gode.

7.

Skulle et Skib komme til

nogen Ulykke, dabeta-

lis deraf ingen Bodmerie-

Penge; Men dersom no-

get

§ 4: SS^ret 1667 4,8 § 1.

§ 5: SSftret 1667 4,3.

§ 7: jfr. SS0ret 1667 4,7.
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get biergis af Godset, som

Skipperen nogen Fragt

kand nyde af, eller og

biergis af Skibet, eller dets

Redskab, da bor de laante

Penge med des Premie

at betalis, saa vit samine

Fragt afxietbiergedeGods,

Skib og Redskab, kand til-

strekke, dersom Pengene

ere optagne paa det heele

Skib; Men dersom de ere

tagne paa een vis Part,

da betalis ej videre, end

den Part kand tilkomme

af det biergede. Skulle og

een Skipper formedelst een,

eller anden, kiendeligFor-

seelse, eller Forsommelse,

foraarsage Skibets Skade,

eller TJlykke, da bor Skip-

peren at svare med sin

Person og alt sit Gods,

indtil Bodmerie-Pengene

ere betalte.

8.

Saa skal og den, som
Penge paa Bodme-

rie udlaant haver, inden

sex

sexMaaneder i det Isengste,

efterat Skibet erankommet

paa den foraccorderede

Staed S0ge sin Betalning,

eller og siden have sin

Ret forbrut, og bliver i

forbemaelte Tid hans Ret

Uforkraenket, omend skient

Skibet var til anden solt.

Men lyder Bodmerie-Bre-

vet, at Pengene skal be-

talis, naar Skibet kommer
tilbage igien paa den Staed,

hvorfra det udseglede, da,

hvis det ikke inden Aar

ogDag sig der igien ind-

finder, bor Pengene strax

hos de vedkommende at

fordris, og uden nogen Op-

hold af dem betalis, og

hvis Bodmerie - Pengene

ikke til Forfalds-Dagen

blive betalte, da her fra

den Dag deraf at givis til-

b0rlig Rente.

9.

Hvis nogen forskyder

Penge til et nyt

Skib at bygge, eller til

Fol-»

§ 8: SS0ret 1667 4,8 § 2.

' Suiil. U'; U": Fo

§ 9: SS0ret 1667 4,9.
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Folkenis TJnderholdniug

imidlertid, hand skal der-

om oprette sfcriftlig Con-

tract med tvende gode

Msends TJnderskrift til

Vitterlighed, hvilken Con-

tract kaldis Biilbrev, og

b0r samme Gield at be-

talis, og Skibet frit der-

for gi0ris, for end det be-

giver sig paa Rejsen, og

imidlertid forbliver Skibet

til Forsiklgring, og hyis

fleere Biilbreve i saa Maa-
der kunde vsere udgivne,

da gaa de aelste for de

yngste. Samme Biilbreve

b0r for dis stere Rigtig-

heds Skyld strax efter de-

ris Datum Isesis til Tin-

get, hvor Skibet byggis,

og da gaar saadan Gield

for al anden, som paa Ski-

bet lisefte kand.

VI. Cap:

Om Asseurance.

1. Art:

§ 1: jfr. SS0ret 1667 6,1 og 2.

1. Art:

HTis nogen vil lade

Skib,elIerGodsfor-

asseurere, da skal derom
oprettis rigtige og tydelige

Breve, og dermed forhol-

dis, om de her i Kongens
Riger og Lande sluttis,

paa efterskrevne maader.

2.

Q<amme Forsikkrings-

lO Breve, som kaldis Po-
licer, skal hos stemplet

Papirs Forvalterne findis,

og gielde hver Ark een

Rix Ort; Og skal i de

aabne Platzer derudi af

Mekleren, eller, hvor in-

gen Mekler er, af een 0v-

righeds Person, rigtig ind-

foris Skibet, Skibets Mun-
dering og Skipperens Navn,

og derhos antegnis hvor

Skibet skal hensegle,^ lade

og losse; Siden indskrivis

hvad een hver vil have

forsikkret.

3. AUe

' Saul. V; V" : hensegle

:$»' 2: SS0ret 1667 6,2 pr.
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3.

Alie saadanne Breve

underskrivis af As-

seuradeuren med egen

Haand, og Siimmen af

Pengene, som udlovis til

Asseurance, skal indskri-

vis med Asseuradeurens

egen Haand. End ere de

fleere, da skrive een hver

for sin Part, som hand

udlover, eller forsikkrer

for, og ingen videre skyl-

dig vsere, end hand haver

indskrevet sig for.

4.

Mekleren, som saadan-

ne Instrumenter for-

fserdiger, skal alt oven-

naevnte vel i Agt tage, og

i een forseglet og nume-

reret Bog indfore, hvem
som noget haver asseu-

reret, til hvem, hvad og

paa hvad Condition.

5. In-

Ingen maa understaa sig

at forsikkre nogens

Liv, ej heller Skibsfolkenis

L0n og Hyre, deris Skibs-

Kost, Krud, Lod og alle

Slags Skibs-Redskab, men

alleeniste sit Skib, eller

visse Parter derudj, samt

alt indehavendis Kieb-

mandsgods, og skal een

hver, som i saa Maader

tager Forsikkring, beholde

paa sin egen Fare og

Eventyr i det minste den

tiende Deel af det forsik-

krede Skib, eller Gods,

efter dets satte Taxt og

Vserdj.

6.

SkuUe og nogen ville

paa adskillige Staeder

lade forsikkre sit Skib,

eller Gods, da maa det

vel skee, naar alle saa-

danne Forsikkringer ikke

oplobe tilsammen mee-

re end de nj tiende

Deele af samme forsik-

krede

§ 3: SS0ret 1667 6,2 § 2.

§ 4: jfr, SS0ret 1667 6,2 § 1.

§ 5: SS0ret 1667 6,5,

§ 6: jfr, SS0ret 1667 6,6 pr.
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krede Skibs, eller Godsis,

rette Vaerdj. Gaar det der-

over, da vaere det af ingen

Ki-aft, og de, som saadan

Underfundighed beganget

have, miste hvis de til

Forsikkrings-Penge , som
kaldis Premie , udgivet

have. Ellers skal hermed

alvorlig vsere forbuden al

Svig og Bedrsege^j^ som

paa enten af Siderne kun-

de optsenkis, eller gioris,

under Straf paa deris iEre,

eller Liv, efter Mishand-

lingens BeskafFenhed, og

derforuden stande den

IJskyldige til Rette for al

erlidte Skade.

7.

Naar Asseurancen lov-

ligen er sluttet, saa

er Asseuradeuren forplig-

tet til at svare til al den

Skade, som det forsik-

krede Gods tilfejis; Og
angaar samme Forsik-

kring, fra den Tid God-

set fra Land indskibis,

og

• Saal. AKNTU.

§ 7: SSuret 1667 6,7 pr. § /.

Og forst endis, naar samme
Goda paaLandet er opbragt.

8.

Premie, eller Forsik-

krings-Penge, skulle

alle strax ved Policens

Underskrivelse erleggis

;

Dog hvis nogen lader for-

sikkre sit Skib, eller Gods,

paa lang Rejse, og der

betingis baade om Hen-

og Tilbage-Eejsen, da be-

talis den halve Deel strax,

og den anden halve Deel

ved Skibets Hiemkomst,

eller til den Tid, som de

indbyrdis foreenis om.

Skeer herudj nogen For-

S0mmelse, saa at Termi-

neme ikke rigtig holdis,

da vsere hand skyldig der-

af at give til Rente een

pro Cento Maanetlig, ind-

til Betalningen skeer.

9.

8keer nogen Skade, el-

ler TJlykke, paa Skib,

eller Gods, som for-

sikkret

<${ 8: SS0ret 1667 6,11.

§ 9: SS0ret 1667 6,12 pr. § 1.
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V

sikkret er, da skal hand,

som det bar ladet for-

sikkre, strax give Asseu-

radeuren det tilkiende, og

lovlig Bevis medbringe,

og hvis den, som haver

forsikkret, ikke inden tre

Maaneder, efter hand der-

om forstsendigis, betaler,

da skal hand give, fra den

Tid hand fik det at vide,

til den, som Skaden lidt

haver, til Rente een half

pro Cento Maanetlig, ind-

til Betalningen skeer, og

skuUe Dommeme flittig

overveje, om Asseuradeu-

ren har nogen billigAar-

sag at vegre sig i Betal-

ningen formedelst nogen

vitterlig begangen Svig,

saa som om paa Skib og

Gods var begaeret Forsik-

kring, efterat Ejermanden

fuldkommelig viste, at det

var forulykket, og da strax

derudj endelig d0mme
efter Sagens Beskaflfen-

hed.

10. Hvis

§ W: >SS0ret 1607 0,13.

10.

Hvis ingen Tidende ef-

ter flittig, Forsporsel

skuUe kunde bekommis

om det forsikkrede Skib,

eller Gods, som til nogen

Stad i Europa er gaael;,

inden Aar og Dag, da

holdis det for at vsere

forulykket. Er det uden

Europa, og ingen Kund-

skab kand faais inden to

Aar, saa regnis det for-

tabt, og efter den Dag

haver Asseuradeuren tre

Maaneder til at betale

Pengene, eller siden, som

for er maelt, betale Kente,

'og ved Eetten* tvingis

til Betalningen.

11.

Hender det sig og, at

nogen for een, eller

anden, AarsagsSkyldskul-

le gandskeforandresinfor-

rehavendis Rejse, eller og

mindre Gods indskibe,

end Forsikkring var taget

for,

' Saul. ANTU; K: Rentcn

§ 11: SS^ret 1607 6,15.
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for, da skal Ejermanden,

saa snart hand dertil re-

solverer, eller det vitter-

ligt bliver, give Asseura-

deuren det tilkiende, og

opsige sin Contract, hvil-

ket kaldis Restoumo, hvor-

imod den oprettede For-

sikkrings - Contract skal

vsere ophsevet; Dog nyder

Asseuradeuren for sin hafte

tTmage med ind- og af-

Skrivning een half pro

Cento af den udgiven Pre-

mie, og logger Resten af

Pengene strax fra sig.

VU. Cap:

Om Admiralskab.

1. Art:

Befinde sig i een Havn
inden, eller uden,

Riget nogle af Kon-

gens Undersaatters Ski-

be,

be, som paa een Tid ere

seglfaerdige og have een

Rejse for, og de af Frygt

for Capere, eller for andre

Ulykkelige Tilfaelde, for

raadeligt eragte at blive

sammen, og giere Admi-
ralskab, saa skuUe de ind-

gaa visse skriftlige Artik-

ler imellem hin anden, som
de sidenTJbrodeligen skul-

le holde, indtil Rejsen er

endet.

2.

Forer da nogen vserbar

Skib der iblant, da

skal hand f0re Flaget og

forsvare de andre, og in-

genlunde tillade, at noget

fremmet Skib ligger ham
om Borde, under hvad

Forrevendning det vaere

kand, enten at see bans

Pas, eller Soebreve; Men
holde dem fra sig det mee-

ste mueligt vsere kand,

hvortil alle andre Skibe,

som i samme Admiral-

skab fare, hannem ef-

ter

§ 1: SS0ret 1667 7,2. § 2: jfr. SS0ret 1667 7,3

1,2 og 7,1.
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V ter yderste Evne skuUe

hielpe og bispringe, og

skulle nogen fremmede

ham med Magt ville tvinge

at anlegge, da skal hand

af al Magt staa derimod,

og ingenlunde tilstsede, at

noget derudj skeer Kon-

gens H0jhed til Forklej-

ning, eller hans Under-

saatter til Skade. Gi0r

nogen herimod, og hand

ikke setter sig til Verie,

om hand ellers det kand

giore, straffis efter 800-

Artikleme. Hvis og Skyl-

den skulle findis hos nogle

af Folkene, som ikke ville

gi0re deris Pligt i saadan

Tilfald, forholdis ilige-

maade efter S0e-Artik-

lerne.

3.

AHe TJdgifter og Ska-

der, som i saa Maa-

der gi0ris og givis, skulle

af alle, som i Floden

ere, betalis efter deris

vedtaget Admiralskabs-

Brev,

Brev, og det efter Pro-

portion af et hvert Skibs

og indehavendis Ladings

billig Vaerd.

Alle Vaerbare Skibe

skulle om Nattetide

have Lygter med taente

Lys udj, at de dis bedre

kunde vaere tilsammen, og

al befrygtendis Fare dis

bedre forrekommis.

5.

Hvis noget Kofardi-

Skib har giort Ad-

miralskab med andre, og

siden uden billig Aarsag

gaarfradem, da skal hand

ikke alleeniste betale to

Mark af hver Lsest til An-

giveren, de Fattige 806-

folk og de andre Skippere,

som blive i Admiralska-

bet, men end ogsaa svare

samme Skipgere til al

den Skade de have

lidt

^* S: jjr, SSftret 1667 7,7. § 4: SS0ret 1667 7,5.

§ 5: SS0ret 1667 7,6.
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lidt paa Skib, eller Gods,

efter samme Proportion,

som hand skuUe haft be-

talt, om hand hafde ble-

vet i Floden, og kommer
hand selv til Ulykke, da

have Skade for Hiemgield.

6.

Hender det sig og, at

noget fientlig Skib

skuUe af saadan sluttet

Flode bemsegtigis, da skal

det strax f0ris i een af

Kongens, eller bans AUie-

redis, Havne, og der efter

lovlig Medfart til Priis

dommis. Hvis deraf kom-

mer deelis imellem alle

dem, som i samme Admi-

ralskab vseret have, men
hvis det af et fra de an-

dre adskilt Skib opbrin-

gis, det nyder hand, som
det forte, alleene og dee-

ler Byttet imellem sig og

sine Skibsfolk efter een

hvers L0n, eller Maa-
nets-

§ 6: SS0ret 1667 7,8 pr.

nets-Penge. SkuUe og no-

gen, som forer vaerbar

Skib, erobre fra Fienden

et Danskt Skib, som i lire

og tyve Timer hafde vse-

ret i Fiendens Gevalt, da

er det bans Priis alleene

;

Men kand nogen blive det

msegtig fra Fienden inden

den Tid, da nyder hand

af samme igientaget Skib

den halve Deel og Ejer-

manden den anden halve

Deel.

Vm. €ap:

Om S0erettens Sogers

Udfarelse.

1. Art:

Alle Sager, som af

denne Soehandel

deris Oprindelse have, el-

ler og af denne Soeret de-

pende-

^- I: J/r, SS0ret 1667 8,1 pr.
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X

pendere, skulle enten de

angaa Indlaendiske, eller

Udlaendiske imellem hin

anden, strax af een hver

Staeds ordinarie Dommere
forretagis, og inden trende

Solemerker efter lovlig

Medfart og denne Soeret

paakiendis, og hvis nogen

ikke skulle have den Vi-

denskab at kunde selv ud-

fere sin Sag, da skal 0v-

righeden paa Stsedet, naar

hand det begserer, strax

forordne ham een serlig

og lovkyndig Mand, som

ham i sin Sag for billig

Betalning kunde betiene.

2.

Indfalder Tvistighed

imellem dem, som in-

den Skibsborde ere, naar

nogen Skade er tilfojet

Skib, eller Gods, forme-

deist nogen Officers, eller

Gemeens, Forseelse, og

de, der vidne skulle, ikke

kand

kand afbie den ordinarie

Tid, som de, hvilke det

paagielder, kand personhg,

eller ved deris Fuldmseg-

tige, vsere til Gienmsele, da

maaVidner eedelig foris til

Tinge, eller for Byefogden

i hans Huus i trende Danne-

msends Overvaerelse , paa

detSandhedenkandkomme
for Dagen, hvilkct siden

skal staa for fulde, med

mindre nogen til sin Be-

frielse strax paa Stseden,

hvorved TJlykken ske^t er,

sig har forsynet med n0J-

agtig Bevis, og Attest ta-

get hos nseste Stseds 0v-

righed, at Skaden ikke

skeede af nogens Forsom-

melse, eller Forseelse, hvor

da 0vrigheden paa Stseden

alvorlig skal formane de

vedkommende, at de den

bare Sandhed udsige, og

der hos paa det flittig-

ste erkyndige sig om Sa-

gens Beskaflfenhed samt

hvad Vind og Vejer paa

de
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de Tider har vseret, og

hvorledis Seglatzen er

holden, hvilket altsammen

i samme Tingsvidne, eller

Document, udferlig skal

indferis, hvorimod siden

ikke lettelig maa feris an-

dre Vidner.

IX. €ap:

Om Kongens

Saefolk.

re for alle Borgerlige og

Byens Bestillinger samt

Tynge og Paalaeg, hvad

Navn det og have kand,

frj og forskaanede, om
end skiont de een, eller

anden, liden borgerlig Nse-

ring monne bruge ; Dog

at de paa behorige Stae-

der tilborligen erlegge til

Kongen Told, Accise og

Consumption, af hvis de

handle med, og ellers skal

med dem i andre deris

Sager forholdis efter som

tilfom i den forste Bogs

andet Capitels niende

Artikel er maelt.

Alle Kongens Soefolk,

saa vel Officerer som

Gemeene, som nuudj Kon-

gens virkelig Tieniste ere,

eller sig derudj herefter

begive, skuUe paa hvad

Staed de end og monne

boe, eller sig ville

nedsette, i Kongens Ri-

ger og Lande, v se-

re Fem-

r
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Femte Bog,

Om Adkomst, Gods og

Gield.

I. Cap:

Om ContFacter og Fop-

pligter.

1. Art:

Een hver er pligtig at

efterkomme hvis

hand med Mund, Haand

og Segl, lovet og indgaaet

haver.

2. Al-

§ 1: Frdg. 1651 5. Jvli.

AHe Contracter, som

frivilligen gioris af

dennem, der ere Myndige,

og komne til deris Lav-

alder, vsere sigKiob, Sal,

Gave, Mageskifte , Pant,

Laan , Leje, Forpligter,

Forlofter og andet, ved

hvad Navn det nsevnis

kand, som ikke er imod

Loven, eller ^rbarhed,

skulle holdis i alle deris

Ord og Puncter, saa som

de indgangne ere.

Een Contract, som ej af

alle vedkommende

underskrevet og forseglet

er, eller for Dom og Ret

indgaaet, kand ej gielde

imod den, som den ej under-

skrevet og forseglet haver.

Dersom nogen i Baand
og Faengsel , el-

ler ved anden Voldsom

Tvang,

§ 2: L. 6 Cod, 2-3.

§ 4: Retsbrug (Udvalg 1,34).
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Tvang, indgaaer, eller lo-

ver noget, og hand det til

Tinge vedersiger, saa snart

som hand kommer i sin

Frelse igien, da er hand

det ej pligtig at holde.

5.

Optinger Mand for no-

gen Sag TJstokket,

Ublokket og TJnodt, da

er hand pligtig til det at

effcerkomme, som hand ud-

lovet haver.

6.

Vil nogen fragaa det

ej at vaere hans

Haand og Segl, som hand

sigtis for, da maa hand

sig med sin egen Eed

derfor befrie. End vil

hand ikke svsere, da maa
den Sigtendis giore sin

Eed, og den Sigtede vaere

pligtig at svare til Haan-

den og Seglet.

7. Den

Den, som ej kand Isese,

eller skrive, skal

sette sit Segl under, om
hand noget haver, eller sit

Boemerke, med to Danne-

msends Haender til Vidnis-

byrd, som hand selv dertil

haver ombedet, og som
skuUe vaere tilstaede, naar

Handlingen sluttis og ly-

deligen oplaesis.

8.

Den siste Handel og

Contract til intet

gi0r alt hvis i samme Sag

tilforn haver vaerethandlet,

om de ere stridige imod

hin anden; EUers gielde

de begge.

Hvo som sit Gods og

Midler, som hand

ejer og ejendis vorder,

vil skiode og afhaende til

anden Mand for nogen

skiellig Ophold til Fede,

Klae-

§ 6: Retshrug (Udvalg 1,260).

§ 8: JLov 2,102.

': JLov 1,32; SLov §§
40, 41; VSLov 1,2U22;
ESLov 1,38.

r
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Klsede og al anden Nod-

torft bans Livs Tid hand

skal forst lavbyde sine

Midler til Tinge til dem,

som hannem arve skuUe,

og livis de ikke hannem

med de Vilkor, som een

anden vil ham antage,

ville til sig tage, da maa

den anden Mand hannem

til sig annamme paa for-

nsevnte Maade efter op-

rettede Contract, som til

Tinge skal forkyndis.

10.

Den, som gift er, maa

ej saaledis sine

Midler til anden afhscnde,

med mindreHustruen med

hannem derom eens er.

11.

Hvo som saadan Con-

tract med an-

den indgaaet haver, maa
det ej igienkalde, med
mindre det bevisis,

at

§ 10: JLov 1,32.

at den anden enten ikke

vil, eller ikke kand, for-

skaffe hannem een skiellig

Underhqldning.

12.

Den, som antager saa-

ledis nogen Mand,

eller Qvinde, er pligtig

at svare til deris bevislig

Gield, og forskaffe dem

een serlig Begravelse ef-

ter deris Stand, naar de

doe.

13.

Husbond er ej pligtig

til at svare til den

Gield, eller Contract, som

bans Hustrue, eller Bam,

gior, imens de ere i Fael-

lig med hannem, med

mindre det klarligen be-

visis, at saadant er skeet,

med Husbondens Villie og

Videnskab, eller ogsaa til

fsellis Nytte og Uomgaen-

gelig Fomodenhed.

n. Cap:

§ 12: SLov§42; VSLov 1,23.
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n. Cap:

Om Apy og Skifte.

1. Art:

Naar nogen ved Doden
afgaar og efterlader

sig enten Umyndige, eller

fravaerende, eller udlsendi-

ske, eller ingen Arvinger,

da skulle de, som i Huset

ere, hvor den Afdedis

Gods og Midler findis,

under tilb0rlig Straf strax

give Staedets 0vrighed,

Greistlig eller Verdslig, det

tilkiende, som skulle for-

pligtede vsere strax ved

derisMiddel iArvingemis
og Frsendemis Nservaerelse,

somdakunde vaere tilstsede,

at lade forsegle hvis Gods
denAfdede tilh0rte, og sette

det i god Forvaring, uden

hvis

hvis som til den Afdedis

Begravelse og til Hushold-

ningen, om der holdis no-

gen, fomodeligen behovis

;

Hvilket dog altsammen

skal registeris og vurderis

og dennem, som i Huset

ere, leveris, som derfor

siden skulle giore Keede

og Regnskab.

Er det Husbond, eller

Hustrue, som d0d er,

og haver faellis Bern sam-

men, og den Afdode ingen

sser kuld Bom efterlader

sig, da maa den efterlatte

Person uden saadan Be-

segling side i Boon indtil

tredivende Dag, med min-

dre der stor vitloftig Gield

i Been findis; Tj da skal

Boen strax forseglis.

Paa tredivende Dag skal

Boen af Eettens

Middel og de myndige

nser-

§ 1: jfr. Rec€sl643 2, 15. 4 og5. § 3 i SI. : Reces 1643 2. 15. 2.

16
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nservserende Arvinger og

de Uinyndigis og fravae-

rendis Formyndere og

Fraender rigtig registeris,

og af XJvillige Personer

lovligen vurderis, saa og

al Indgield ogUdgield, saa

vit vidis kand, rigtig an-

tegnis.

4.

Ere Arvingerne inden

Bye, da skulle^ de

paa tredivende Dag efter

den Dodis Afgang m0de i

Sterfboen. Ere de uden

Bye og i Provincien, da

skuUe de komme til siette

TJgis Dag. End ere de

uden Provincien, da kom-

me de til tolvte Ugis

Dag; Men ere de uden

Riget, da have de Aar og

Dags Frist, som er et Aar

ogsexTJger; OgskalStse-

dets 0vriglied vaere for-

pligtet at give saadanne

fravaerende Arvinger det

tilkiende paa Sterfboens

Bekostning, saa snart det

den-

' Saai, U'; U" : da da skulle

§ 4: JLov i,23.

dennem af de vedkommen-

de tilkiende givis, hvem

og hvor de ere, som arve

skuUe.

5.

Komme ^ ej Arvingerne

til rette Tid, da gem-

mer Ovrigheden Arven ved

vederhseftige Folk, som de

selv dertil ville svare, men
hvis L0S0re, som letteli-

gen vedTiden kunde for-

daervis, eller Boen komme
til Omkostning, skal 0v-

righeden strax lade giore

i Penge Arvingerne til

Beste.

6.

Kommer een Deel af

Arvingerne og een

Deel udebliver for lovlig

Forfalds Skyld, eller og

det ikke viste, over den

Tid, som de burte at

mode, da skal 0vrig-

lieden ved visse Folk lade

de udeblivendis Anpai-t,

som i Losore bestaar,

giore i Penge, og dennem
udset-

» Stial. KNTU; AP: Komraer
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udsette paa Rente; Men
Jordegodset settis under

gode Maends Tilsyn.

7.

Er AiTing i Kongens

JSrinde , da S0ge

hand Arv inden tre Uger

efter at hand hiemkommer.

hans nseste vederhseffcig

Fraende, eller, om hand

ingen haver, een anden

vederhseftig Mand af 0v-

righeden dertil forordnet,

vsere paa Skiftet, og hans

Lod til sig tage, og den

gemme og lovligen forre-

staa.

8.

End er Arving i ingen

lovlig Forfald, og

S0gte ej Arv enten person-

lig, eller ved Skrivelse, i

Tide, og det hevisis, at

hand viste, at Arven fal-

den var, have Skade for

Hiemgield, om noget af

hans tilfalden Arv forkom-

mer, eller hliver Uvis.

9.

Er Arving saa vit uden

Eiget horte, at hand

ej inden Aar og Dag
kand faa at vide om den

falden Arv og mode til

bestemte Tid, da skal

hans

§ 7: JLov 1,23.

§ S: JLov 1,23,

§ 9: jfr. ESLov 1^3.

10.

Det samme er og, om
ikke vidis, hvor Ar-

vingen er.

11.

Ere ingen rette Arvin-

ger til inden syvende

Mand, eller og rette Ar-

ving udebliver i femten

Aar, i hvad Forfald hand

kand skyde paa, da hor

Arven Kongen til, saa

fremt hand er i Live;

Men hvis hans Medarvin-

ger bevise, at hand er

dod inden de femten Aar,

da falder hans Lod hans

Medarvinger til.

12. Si-

^S //: JLov 1,23 ifr. JLov 1,23;

NLov 4,7.

/^

Digitized byGoogle



679 Feinte Bog. 2. Capitel. 680

12.

OJiger Hustrue sig at

1^ vsere med Bam efter

sinHusbondsDod, da, naar

Boen er tredivende Dag
registeret, maa hun blive

i den TJskift besidendis i

tyve TJger. Siden skalle

gode Qvinder granske og

forfare, om hun er med
Barn, eller ej. Befinde

de, at hun er med Bam,
da besider hun fremdelis

Boen til saa laenge Bar-

net vorder fodt. Fodis

Barn saa laenge efter Hus-

bondens D0d, at det vel

kand pr0vis og forfaris, at

det ej erdenAfdodeHus-

bonds Bam, da gielde og

betale hun ferst igien

alt hvis hun tog, eller

annanmiede , af Boen

fra Husbondens Dods

tredivende Dag, og tage

ej siden meere, end hen-

dis rette Arvepart kand

vaere; Det 0vrige tage

Husbondens rette Ar-

vinger.

vinger, og hunderfomden

straffis efter Loven, og

imidlertid hun saa sider

i TJskift Boe, skuUe Hus-

bondens rette Arvinger

med gode Maend af hen-

dis Fraender have Opseende

med, at hun ej XJnytte-

ligen noget af Boen bort-

0der, eller det afhaender,

som hende ej selv tilh0rer,

fordj hun maa intet saelge,

eller afhaende, af Boen

uden for hendis og fsellis

B0rns Kost og TJnderhold-

ning, og til hendis Tieni-

stefolkis Kost og L0n;

Hvilket b0r dog at skee

med 0vrighedens Villie og

Samtykke.

13.

Ingen Enkemand, eller

Enkeqvinde, maa ind-

lade sig i nyt Egteskab,

f0r end der er holdet rig-

tigtSkifte med denAfdo-

"dis B0rn, eller Arvinger.

14. Naar

§ 12: JLov 1,3. § 13: jfr. Slesvigs gl. Byret §§
7,5.
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14.

Naar skiftis skal, og

Boenrigtig registe-

ret og vurderet er, som
sagt er, da skal forst, f0r

end nogen arve kand, al

den bortskyldige Gield, som
rigtig befindis, af faellis

Boe betalis, ferst af Boe-

penge og rorendis Gods,

saa vit det tilrekker, si-

den af Jord og Urerendis

Gods, om det rerendis

ikke kand tilstrekke, hvil-

ket den Efterlevendis, om
hand det begaerer, og hand

dertil af samtlige Arvin-

ger betrois, maa til sig

annamme til Gieldens Af-

leggelse. EUers maa Ar-

vingeme og deris Formyn-
dere med Rettens Middels

Betsenkende og Bistand

giere een hver Cre-

ditori, som det begaerer,

strax Udlseg af Boon for

hvis hand bevisligen og

billigen fordrer, forst af

L0S0re og siden af Jor-

degods;

degods; Dog skal ingen

Creditor, saerdelis den,

som haver rigtig Haand-
skrift paa sin Fordring,

nodis til attage mod no-

get saadant Udlaeg, der-

som hand vil lade sin

Gield blive hos Arvinger-

ne bestaaendis, og dennem
den betroe.

15.

Naar gielden er saa-

ledis, som sagt er, af-

lagt, eller af Arvingeme
antagen, da skal den be-

holden Boe reedeligen dee-

lis imellem Arvingeme,

og klare Lodssedeler gio-

ris paa hvad een hver af

Been tilkommer, og saa

forfattis et fuldkommet

rigtigt Skiftebrev, i hvil-

ket indforis skal baade

Registeringen og Vurde-

ringen med Indgielden

og XJdgielden og Boens

Beholdning, saa ogsaa

Lodsaedlerne ; Og skal

Skiftebrevet af Arvin-

geme,

§ U: Reces 1558 § 53; Meces
1643 2, 15, 2,

15*
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gerne, eller deris Prsender

og Formyndere , tillige

med Rettens Middel un-

derskrivis og forseglis.

16.

0vriglieden skal have

flittiglndseende med
at alting paa Skiftet Chri-

steligen og retfaerdeligen

tilgaar paa alle Sider, med
mindre de ville stande

derfor til Rette, dersom

noget for deris rors0m-

melse med deris Videnskab

Ulovligen at vsere handlet

befindis. Men livis Arvin-

geme ere alle myndige og

tilstsede, da haver 0vrig-

heden intet dermed at be-

fatte sig, uden det af dem
begaeris.

17.

Ingen Skiftis Forvaltere

maa i Skiftebrevet til-

finde nogen at betale no-

get, med mindre Debitor

staar

staar under deris Ret, og

b0r til deris Jurisdiction

at svare.

18.

Ingen kand efter Skifte-

brev, som imellem Ar-

vinger oprettis, enten S0ge

Gield, eller 80gis for Gield,

med mindre hand selv,

eller bans Fuldmsegtig,

haver det underskrevet,

eller Debitor selv, eller

bans Fuldmaegtig, for Skif-

tets Forvalter tilstaar For-

dringen, for hvilken hand

dog bor at S0gis til sit

Vsemeting.

19.

Haver Husbond og Hu-

strue B0rn sammeu,

og enten af dem ved

Doden afgaar, da, naar

Gielden af faellis Boe,

som sagt er, er be-

talt, skiftis alle efter-

lai;te Midler, Boepenge,

L0S0re , Ki0bst3edgods,

Jorde-

§ 19 i Beg, : jfr. JLov Ifi.
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Jordegods, Kiebegods og

Arvejord i to lige Parter

imellem den Efterlevendis

og faellis Bern; Dog ar-

ver den Efterlevendis af

de efterlatte Midler for-

uden sin egen Hovedlod

een Broderlod; Men hvis

enten af dem gifter sig

igien, da skal den Broder-

lod, som den Efterlevendis

saaledis bekom, igien kom-

me til Bomene. Vil den

Efterlevendis beholde Ho-

vedgaarden med tilliggen-

dis Jordegods og Herlig-

hed, som hand, eller hun,

indf0rer i Been, naar de

komme i Egteskab sam-

men, da bor det at staa

den frit for at udl0se

Bomene deraf efter Bil-

lighed og efter Samfraen-

ders gode Befindende.

20.

Haver Husbond og

Hustrue ingen

B0m sammen, da, naar

enten

enfen af dennem ved De-

den afgaar, stande det den

Efterlevendis frit for at

trsede til den heele Bois

Losoris og Jordegodsis

lige Skifte og Deelning

med Arvingerne. Vil den

det ikke, da bar den at

udlegge til Arvingerne tre

fierde Deele af det, som
den Afdede i Been hafde

indfort, hvormed Arvinger-

ne skulle lade sig neje ; Og
paa det ret kand vidis hvad

den Afdode indfart haver,

da skal det bevisismedklar

og oprigtig Document og

Specification, som af dem
begge i deris Velmagt mi-

derskrevet og forseglet er,

med tvende i det minste

naesteSamfraendersHsender

og Segl bekrseftet, hvad

samme Afdode i Boon,

der den kom i Egteskab,

indferte, eller siden ved

Arv, Gave, eller i an-

dre Maader, bekommet
haver. Vil den Efterle-

vendis

§ 20 i Beg,: JLov 1,6,
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vendis beholde Hovedgaar-

den med tilliggendis Jor-

degods og Herlighed, da

stande det den frit for,

Arvingeme deraf efter Bil-

liglied og gode Msends

Velbefindende ^ at udl0se.

21.

End doer baade Hus-

bond og Hustrue

strax efter bin anden, for

end den Isengst levendis

med den forste Afdodis

Arvinger er konunen til

noget sluttet Skifte, eller

endelig Rigtighed, som

forskrevet staar, da kom-

mer den gandske Boe til

lige Skifte imellem beggis

Arvinger, saa fremt det

ikke med klar og oprig-

tig Document og Speci-

fication bevisis, hvad een

hver i Been indbragt ha-

ver; Tj da b0r een hvers

Arvinger at lade sig noje

med hvis den i saa Maa-

der i Been indfort ha-

ver. Befindis enten af

Par-

Parteme at have giort

Ophold med Skiftet imod

Loven, da bor den at svare

Medarvingeme til hvis

Skade dennem er tilfejet

ved slig TJlovlig Ophold.

22.

Vil Husbond, eller Hu-

strue, bebreve hm-

anden noget af deris i

Been indforte Midler, da

skal denned forholdis, ef-

ter som mseldis herefter i

det fierde Capitel om Gave.

23.

Er Husbond, eller Hu-

strue, nogen Arv til-

falden, efter at de vare

komne sammeniEgteskab,

og, for end enten af dem

ved Doden afgaar, ej er i

Boon indkommen, da skal

den indforis, naar denheele

Boe skal skiftis, eller Bo-

ens Gield skal betalis. Det

samme er og, om andre

nogen

SucU. V; U": velbeeindeude
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nogen Arv tilfalden er,

og de d0e, for end Arven

i deris Boe indkommen
er.

24.

Naar Boen skal skiftis,

og den kand tilstrek-

ke, og alle Creditorer

kand af den blive fomoj-

ede, da tager den Efter-

levendis saa meget forud

af den beholden Boe til

sin Begravelse, som bil-

ligen paa den Afdedis

Begravelse er anvent.

25.

Idette Tilfald beholder

og Hustruen sin Fse-

stensgave, eller Morgen-

gave, hvilken af den Lod

skal betalis, som Husbon-

dens Arvinger tilfalder,

saa fremt hun vil afstaa

den Broderlod, som hende

ellers tillagt er efter hen-

dis Husbond.

26. Kand

26.

Kand Boen ej tilstrek-

ke, da mister den

Efterievendis Vederlag for

Begravelse og Hustruen

sin Faestensgave , eller

Morgengave.

27.

Ingen Enke maa efter

sin Husbonds Dod be-

fatte sig med Boons Mid-

ler, Indgield, eller Ud-
gield, f0r end der et lov-

ligt Skifte holdet er.

28.

Arv b0r atfremgange,

imens Afkom er til,

og saa Isenge Bom og

Bomebom ere til ned ad,

da arve ej Foraeldre, eller

Oldefsedre, op ad.

29.

Mands-Person tager to

Loder imod een

Qvindis-Person tager een,

i alle Arve.

30. Eg-

§25rjfr. NLov 4,6 og 13;
Frdg, 1511 18. Oktbr. og

Retsbrug (Udvalg 1,310).

§ 27: Reces 1643 2, 16. 1.

§ 28: JLov 1,4; Reces 1643
2. 7. 1.

§ 29: JLov 1,6 [V: Reces 1558

§39].
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30.

Egtebarn tager Arv

efter Fader og Mo-

der, om det vorder leven-

dis fedt og debt, og ikke

ellers.

31.

Tvistis der om Barn

var levendis fedt og

debt; Item om Fader, el-

ler Moder, overlevede Bar-

net, eller det dennem, da

ber sligt med trofaste Vid-

ner at bevisis.

32.

Egtebem ere de, som

ere fede af Forseldre,

der ere egte viede med
bin anden, om end skient

de kunde vsere fede, for

end Forseldrene vare kom-

ne sammen i Egteskab.

33.

Egtebarn skal det og

holdis for, som af

Faestefolk fodis, dersom

de

de have vaeret trolovede,

og Vielsen haver vaeret

berammet, og Faesteman-

den deer forinden, med

saa Skiel at det kand be-

visis og forfaris, at Bar-

net er avlet, siden For-

aeldrene vare af Praesten

trolovede.

34.

Barnebam, som fedis

af Sen, eller Daatter,

tager Arv efter Fadrfader,

Fadrmoder, Modrfader og

Modrmoder, ligesom dets

Fader, eller Moder, skuUe

taget, dersom de hafde

levet. Higemaade tager

dets Barn, imens noget

findis, Arv efter Oldefader

og Oldemoder.

36.

Ere ej Bern, ej Beme-
bem, og fi-emdelis

ned ad, da arver Fader

alleene.

36. Er

§§ 30-31: JLov 1,1.

§ 32:jfr, JLov 1,25; ESLov
1,50; Stadsret § 28.

§ 33: jfr. Stadsiret § 28.

§ 35: Reces 1643 2. 7. 1;
JLov 1,9.
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36.

Er ej Fader, da arver

Moder og Fuld- el-

ler Half-Sodskinde ; Dog
at Moder tager ej meere

end et hendis Bam, Mands

Lod, om S0n er til, Qvin-

dis Lod, om Son er ej

til; Og Halfs0dskinde ta-

ge ikkun half Lod imod

Fulds0dskinde.

37.

Ere nogen af Sodskinde

dode, og have efter-

lat sig B0rn, eller B0me-
b0m, da staa de i deris

Forseldris Stsed, og arve

med deris Forseldris Sod-

skinde den Lod, som de-

ris Forseldre kunde vaere

tilfalden.

38.

Er ej Moder til, ej

S0dskinde, da arve

derigx B0m, ligesom de

alle vare Sodskinde, og

saa fremdelis ned ad.

39. Ere

§ 36: Receff 1643 2, 7. 1; SLov
§ 21; VSLov 1,9; ABog
1,46; ESLov 1,26.

§ 37: Reces 1643 2, 7. L
§ 38: jfr, JLov 1,4 og 5.

39.

Ere nogen af disse

dode, og have sig

B0m, eller B0rneb0m,

efterlat, da traede de i

deris Forseldris Staed, og

arve den Lod, som deris

Forseldre kunde vaere til-

falden.

40.

Ere disse ikke til, da

arver Fadrfader,

Modrfader, Fadrmoder og

Modrmoder, ligesom de

vare Sodskinde.

E
41.

re disse ikke til, da

arve Oldefaedre op ad.

42.

Ere Oldefaedre ikke

til, da arver Fadr-

broder, Modrbroder, Fadr-

S0ster og Modrs0ster, og

skiftis Arven imellem

dennem, ligesom de vare

Sodskinde.

43. Ere

§ 39: jfr, Reces 1643 2. 7. L
§ 40: Jfr. JLov 1,4 og 5;

V;SLov 1,20; SLov § 35.

§ 41: Reces 1643 2. 7. /.

§ 42: jfr. JLov 1^; SLov §36.
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43.

Ere uogen af disse do-

de, og have efterlat

sig Born, eller Bornebom,
da traede de i deris For-

geldris Staed, og arve den

Lod, som deris Forseldre

kunde vsere tilfalden.

44.

Er ej Fadrbroder, Modr-

broder, Fadrs0ster og

Modrsoster til, da arve

deris B0m, som ere den

D0di8 S0dskindeb0m, alle

ligesom de vare S0dskinde,

og saa fremdelis ned ad

til syvende Mand efter

den l)0de.

45.

Ere nogen af disse d0-

de, og have sig

B0m, eller B0meb0rn,

efterlat, da traede de i

deris Foraeldris Staed, og

tage den Lod, som deris

Foraeldre kunde vaere til-

falden.

46. Ere

' 46.

Ere ej disse til, da ar-

ve Fadrfaders Brodre

og S0stre, Fadrmoders

Brodre og S08tre, Modr-

faders Brodre og Sostre,

Modrmoders Brodre og

Sostre, ligesom de vare

alle S0dskinde.

47.

Ere nogen af disse d0-

de, og have sig B0m,
eller B0meb0rn, eftetlat,

da traede de i Foraeldre-

nis Staed, og arve den
Lod, som deris Foraeldre

kunde vaere tilfalden.

48.

Ere disse ej til, da arve

deris Bom, saa som
de alle vare Sodskinde,

og saa fremdelis ned ad

til syvende Mand efter

den Dode.

E
49.

re de ej til, da

arve Fadrfaders

Fadr-

§ 43: jfr. lieces 1643 2. 7. 1.

§ 44: jfr. JLov 1,5.

§ 45: Jfr. Eeces 1643 2. 7. 1.

§ 46: Jfr. JLov 1,5.

§ 47: Jfr. Reces 1643 2. 7. 1.

§§ 48-49: Jfr. JLov 1,5.
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Fadrbrodre og S0stre,Fadr-

faders Modrbrodre og Se-

stre, Fadrmoders Fadr-

brodre og S0stre, Fadr-

moders Modrbrodre og S0-

stre, Modrfaders Fadrbro-

dre og S0stre, Modrfaders

Modrbr0dre og Sostre,

Modrmoders Fadrbr0dre

og S0stre , Modrmoders

Modrbr0dre og Sostre, alle

som de vare Sodskinde.

50.

Ere nogen af disse d0de,

og have efterlat sig

Bom, eller B0rneb0ni, da

traede de i deris Foraeldris

Stsed, og arve den Lod,

som deris Forseldre kunde

vsere tilfalden.

51.

Ere disse ej til, da arve

deris B0m saa som
de alle vare S0dskinde,

og saa fremdelis ned ad

til syvende Mand efter

den l)0de.

62. Skil-

52.

Qj killis Husbond ogHu-

K^ strue fra hver andre

ved Dom, og det bender

sig, at de skulle arve de-

rLs Bom, da tager Hustru-

en i slig Arv lige ved

Husbond og lige ved Son

og ved Stifbarn, naar de

komme sammen om Arv,

med mindre Skilsmis er

skeet for Hoersag; Tj da

arver den XJskyldige Per-

son alleene Bamet.

53.

Dmkne, eller indebraen-

de, eller i andre

Maader omkomme paa een

Tid de, som bin anden

arve skulle, om den eene

den andens Dod overleve-

de, og ingen kand sige, eller

vidne, hvilken der forst

blev dod, da skal de, som
dennem arve skulle, arve

hvis een 'hver af dem selv

ejede, Uagtet den Arv, som
den eene efter den anden

kunde

§ 60: ifr. Reces 1643 2. 7. 1
j^' 51: jfr, JLov 1,5.

§ 52: JLov 1,5 Jfr. 1,24.

§ 53: Jfr. VSLov 1,16; NLov
4,10.
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kunde tilfaldet, dersom

hand den andens Ded
hafde ovorlevet.

54.

Ere Udarvinger til, som

ere udskifte af Fael-

lig, og doer nogen af den-

nem, som ere i Fsellig, da

skiftis alt Godset, saa som

de alle levede i Fsellig,

og siden skiftis den Dodis

Lod imellem alle Arvinger.

55.

Forbryder nogen sit Liv

og Hovedlod, da kand

dens Arvinger, naar hand

er dod, dog derved ikke

forbrjde den Arv, som
dem siden kunde tilfalde,

naar de doe, som de skuUe

arve i den Persons Stsed,

som sit Liv og Hovedlod

hafde forbrut.

56.

Skeer det, at Bam,
som forst er fodt,

arver sin Halfsedskind

med

med sin Moder, eller no-

gen anden, i hvor mange

Sodskinde siden fodis, da

skal den, som saaledis sin

Halfsodskind, eller andre,

arvet haver, forlods udtage

alt det hand saaledis ar-

vet haver, naar skiftis

skal enten efter Fader,

eller Moder.

57.

Handler Sen, og vinder

Penge i Fsellig med
sin Fader, og er ej udskift

fra sin Fader, da skal hand,

naar Faderen doer, og

hand hannem arve vil, fore

til Skifte hvis vundet er,

eller miste Arv; Men er

hand uden Faellig gift, el-

ler Ugift, og selv fortiener

Penge, da beholde hand det

hand vundet haver, og arve

dog sin Fader og Moder.

58.

Gifter Son sig, og f0-

rer sin Hustrue

ind til sin Fader og Mo-
der,

§ 64: JLov 1,10.

§ 55: jfr. Riheret 1269 § 26,

§ 56: JLov 1,1 i.

§ 57: JLov 1,12.

§ 58 : JLov 1,13.
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der, da skal der klare Re-

gistere gioris paa livad hun

indf0rte, med gode Msends

Hsender under ; Tj dersom

hand doer, imens hand er

i Fsellig med Fader og

Moder, enten hand haver

Barn med Hustruen, eller

ej, da tager hun ikke meere

end hun indforte ; Tj hen-

dis Husbond hafde ej Lod,

den Stund hans Fader og

Moder levede, uden han-

nem var noget sserlig i

Hsende givet, eller hand

selv noget hafde fortient

og forhvervet uden Faellig,

eller noget ved Arv be-

kommet; Men haver hand

Bern ved Hustruen, da

blive de med Fadrfader og

Fadrmoder, og tage Arv

efter deris Dod.

59.

Det samme er og, om
nogen tager Hustrue,

hvis Forseldre leve, og

drager ind til dennem.

60. End

§ 60: JLov lyi3.

60.

End forsemmer den,

som drager ind i

Fsellig, at giore rigtig

Fortegnelse paa hvis den

indferte, og doer der efter,

da skal den Efterlevendis

giore sin Eed, hvormeget

indfort var, og den Afdo-

dis Arvinger bor denned

at lade sig noje, med
mindre de det anderledis

inden Aar og Dag kand

bevise.

61.

Haver Fader, imens

Moder lever, givet et

sit Bam noget i Hsende,

eller kostet dets Rejse

paa fremmede Stseder, el-

ler og Bryllups Udflyning

(dog Bryllups Kost her-

med ej meent) eller des-

lige, og doer Fader, for

end hand faar giort de

andre lige Skiel, som ham
tykkis og ret er efter Lo-

ven, da stande den Be-

kost-

§ 01: JLov lyU; Reces 1643
2. 7. 1; JLov 1,16.

r
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kostning, som af Faderen

i saaMaader optegnet er,

i Barnets fulde Lod, naar

der skiftis enten efter Fa-

der, eller Moder, saa vit

Samfrsender og 0vrighe-

den kunde billigt eragte,

og Boen kand taale, og

saa at de andre Bern ikke

skeer forkort, men nyde

Jevnet efter Loven. Vil

Bam sig det ej lade af-

korte, da indfore i Boen

hvis det efter Faderens

Opskrift bekommet haver.

Vil Bamet det ej giore,

miste Arv.

62.

Men vil Bamet n0jis

med det, som det

saaledis af Faderen be-

kommet haver, da skal

det ej nodis til det at

indf0re, eller at jevne med
sine Medarvinger , saa

fremt Creditoreme ikke

skuUe komme derover til

forkort.

63. Ssp-

63.

Saedegaardene med Jure

Patrenatus, Birkeret-

tighed og saa mange Fge-

dags og naest hosliggende

Bender, som til Avlen at

drive foraoden gieris,

sknlle blive hos Broderae,

og Sestrene sknlle tage i

Arv det andet fraliggen-

dis og Streegods; Kand
de ikke naa deris Lod

derudj, eller i Losore og

Kiebstsedgods, da sknlle

Bredeme, der Ssedegaar-

dene saaledis, som sagt

er, bekomme, giere dem

fyldist for deris Arvelod

i andre Maader, eller tage

dem i Fsellig med sig i

Ssedegaardene for saa vit

som Sostrene efter deris

Arvelod ere berettigede.

64.

Falder Saedegaard i

Arv imellem an-

dre Arvinger, og de ej

vil-

^ 62: JLov 1,15. § 63: Reces 1558 § 39.
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ville blive i Fsellig, og dog

ej kunde om Kiobet sig

imellein foreene,at den eene

den anden udki0ber, da,paa

det den dog med Bonder

og Herlighed kand blive

tilsammen, maa den eene

Arving de andre Bud giore,

og livis de, eller den,

som det bydis, ikke ville

det antage, da skal den

Medarving, sommeere vil

give, end budet blev, vsere

til Gaarden og Godset be-

rettiget: Kand og enten af

dennem nogen Kiobere til

veje bringe, som meere og

li0jere derfor vil give, end

Arvinger sig imellem by-

de, maa den eene den an-

den til Skade ikke Ki0bet

tilbage holde, men plig-

tig vaere at saelge; Dog
vil Arving inden Aar og

Dag give saa meget som

den Meestbydendis, og

derfor stille nojagtigFor-

sikkring, b0r hand dertil

nsermist at vsere, og imid-

lertid

lertid bliver Gaarden og

Godset i Fsellig under een

af Arvingemis Admini-

stration, som Medarvin-

gerne dertil ville betroe.

65.

Een hver Privilegeret,

som haver een Saede-

gaard, som med underlig-

gendis Gods i det ringe-

ste tilhaabe er fire hun-

drede Tonder hart Kom,
skal tillat vaere Stamhuus
deraf for een af sine Bern,

eller Arvinger, om hand
ingen Born hayer, at op-

rette med saadanne Vilkor,

som hand det nyttigst og

best eragter. Men paa det

at ingen sine Creditorer

dermedskulleSkade tilfoje,

da skal den, som sligtStam-

huus oprette vil, det Aar og

Dag tilfom til Landsting i

den Provincie, hvor samme
Gods ligger, lade forkyn-

de, og der lovlig bevise, at

hand alle sine Creditorer

derom /"
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derom haver advaret Aar

og Dag, for end hand det

opretter, og hvis hand

nogen forsommer, den er

berettiget i samme Gods

sin Betalning at tage,

naar hannem behager, om
end skiont det til Stam-

huus oprettet er, ogsiden

de Vilkor i Landstings-

bogen lade indfore, med
hvilke hand Stamhuset op-

retter, hvilke sidenUryg-

geligen skal fast staa, og

maa derefter i deslige

Gods hverken Indforsel el-

ler Pant skee, langtmindre

imod den forste Indstif-

telse sselgis, eller afhsen-

dis; Men vel maa Ejeren

i Nods Tid den aarlig

Indkomst paa vis Tid for-

sette for den Gield hand

siden Sfcamhusets Opret-

telse gi0r,somidetl8engste

skal vsere fern Aar. Gior

hand derimod, da vaere al

slig Handling Kraftis-

l0s, og derforuden den,

som

som nsest efter til Succes-

sionen er berettiget, have

fuldkommen Magt det strax

at tiltra3de. Ingen, som er

iForfolgning, ellerManing,

eller over hvilken Dom er

gangen for Gields Sager,

maa Stamhuus oprette, f0r

end hand sig forst fra alt

sligt frigior. Dersomden,

som efter Fader Stamhuset

bekommer, haver Sodskin-

de, som ingen Arv bekom-

me efter deris Foraeldre,

da er den pligtig til aar-

ligen at give dennem hvis

efter Samfrsenders Tykke

billigt kand vaere til deris

Ophold, saa og holde den-

nem Kravislose for deris

Forseldris Gield.

66.

Bondergaarders og

VandmoUers Byg-

ninger folge den, som

Grunden og Jorden tilfal-

der, uden noget Vederlag

til Medarvingerne.

67. Naar
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67.

Naar Birk ganger i Ait

og Skifte, da f0lger

Herligheden med Rettens

Betiente at sette og Falds-

maal at opbsere den, hvil-

ken Ssedegaarden, som

Birket ligger under, til-

h0rer.

68.

Tvistis der imellem Sod-

skinde, eller andre,

at nogen er skeet forkort

paa Skifte, eller i andre

Maader Tvist derom ind-

falder, da maa den, der

finder sig brestholden,

kalde de andre til Jevnet

inden Aar og Dag, oni

hand er i Riget og myn-

dig, og da skuUe Sam-

frsender see til dennem at

forlige. Kunde de dem
ikke foreene, da skuUe

Commissarier, eller gode

Maend, dennem ved Dom
adskille.

69. Ha-

69.

Haver Enkemand, som
ikke skift haver ef-

ter sinHustrue med hen-

dis B0m, eller Arvinger,

taget anden Hustrue, og

indf0rt hende i Uskift Boe

imod Loven, da, naar en-

ten Husbonden, eller Hu-
struen, d0er, b0r Husbon-

den, eller bans Arvinger,

lovligen at bevise hvad

bans Midler var, der hand

Hustruen i Uskift Boe ind-

forte, at forste Hustruis

Bom, eller Arvinger, de-

ris tilborlig Arv efter

hende forlods ud kand

bekomme; Kand det ej

skee, da skiftis Boon i tre

Deele, den eene til de

Bom, eller Arvinger, som

Arv efter forrige Hustrue

tilfalden var, den anden

til den Afdodis Born, el-

ler Arvinger, og den tre-

die til den efterlevendis

Husbond, eller Hustrue.

Det samme er og, om
Hus-

§ 67: BirkeR 1628 § 24.

§ 68: JLov 1,16Jfr. SLov § 54;
i SI.: Landets jScsdvane

(A..Bemt8en 2,366; 371-2;
377).

§. 69: jfr. JLov 1,20.
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Hiisbonden er indkommen

i Uskift Enkeqvindis Boe,

med den Arv, som forrige

Husbonds Bern, eller Ar-

vinger, efter hannem til-

falden var.

70.

81egfredbam arver ej

Fader; Men dersom

Fader forer Slegfredbam

til Tinge, og lyser og for-

kynder; at det er bans

Bam, og skioder det hvad

som hand vil give det, da

skal det saa meget behol-

de, som det skiodt vorder

;

Dog at det ej meere er

end half Lod imod Egte-

bam, og ej videre. End
lyser hand det i Ki0n og

Kuld, og skioder det in-

tet, da tager det half Lod
ved Egtebarn. Er ej Eg-

tebarn til, da tager Sleg-

fredbam, som tinglyst er,

fuld Arv efter Faderen;

Og fanger Slegfredbam

nogen Arv efter Fade-

ren, da arver det og ef-

ter

ter Sedskinde og Fsedeme

Frsender half saa meget

som Egtebam, uden Fa-

deren forkyndede det paa

Tinge , at Slegfredbam

skuUe n0jis med det, som

Faderen gav det i Hsende,

og da faar det ej meere

enten efter Fader, eller

S0dskinde, eller Faedeme

Frsender. Det Bam, som

af Fader tinglyst vorder,

maa ingen vrsege, at det

jo holdis for Egtebam.

71.

Horebam, som a£ den

avlet er, der i Egte-

skab lever med een anden

Person, tager ej Arv efter

den, som sig i Egteskab

forseet haver. Fader eller

Moder, enddog Faderen

tinglyste det og skiodte

det alt det, som hand

meest formaatte, uden at

hand giver det noget i

Haende, fer end hand

dode.

72. Sleg-

§ 70: JLov 2,21 og 1,22. § 71: JLov 1,25.
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72.

Slegfredbarn tager Arv

efter Moder lige ved

Egtebarn, hvad heller det

er tinglyst, eller ej ; Ilige-

maade efter Modeme
Fraender.

73.

Moder og Modeme
Fraender alleene

arve Slegfredbarn, som ej

Tinglyst er; Men er det

Tinglyst, da arve Fader og

Fsedeme Fraender det, lige

som det var Egtebarn.

74.

Draeber nogenden, som
hand arve skuUe, og

det skeer ikke af Vaade,

eller Nodvserge, da maa
hverken hand, eller bans

Arvinger, tage Arv efter

den Draebte; Men Arven

skal deelis imellem andre

den Draebtis naeste Ar-

vinger.

75. F0-

§ 72: SLov § 58 jfr. VSLov
2,44.

§ 73: jfr. JLov 1,22; SLov
§§ SO, 213; VSLov 2,45.

75,

F0ris Arv uden Bye, el-

ler af den Husbonds

Grand, som den var fal-

den paa, da giver hver,

som Arv saaledis afforer,

til Byen, eller Husbonden,

F0rl0vspenge to Lod S0lv.

76.

Vil nogen uden Eiget

boesidendis af Eiget

f0re Arv, som hannem i

Eiget kand vaere tilfalden,

eller nogen her i Eiget

boesidendis sit Gods og

Formue uden Eiget bort-

flytter, Pengene paa Eente

setter, Huse og Gaarde

under fremmet Herskab

op^ygg®!*? 6ll®r ki0ber, da

skal hand deraf forst den

siette Part til Kongen og

af det ovrige den tiende

Part til 0vrighedfen, eller

Husbonden, efterlade,hvad

heller hand er i Ki0bstaed,

eller paa Landet boesiden-

dis.

77. Be-

§ 74: jfr. Reces 1576 § 13.

§ 76: Reces 1643 2. 7. 2.

r
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77.

Befindis og Penge og

Gods tilfomafRiget

at vaere udskikket, da skal

ligesaa vel deraf givis, som

det endnu her i Riget fan-

tis; Og paa det Vished

herom kand erfaris hvad

udskikket er, skal Arven

saa laenge paa een Ret an-

holdis, indtil derom n0j-

agtig erfaris. Skal og i

Tide tilseeis, naar noget

end og af een Boesidendis

udskikkis, at Kongens og

0vrighedens, eller Hus-

bondens, Rettighed deraf

erleggis: Og alt dette

skuUe Kongens Ampt-
msend og Fogder saaledis

i Agt tage, som de selv

ville staa til Rette for

hvis Skade deris Efterla-

denhed foraarsager.

78.

End overdrager nogen

uden Rigets Ar-

ving sin Arvepart til

nogen

§ 77: Reces 1643 2, 7. 2.

nogen den Afd0dis Slegt,

som i Riget boesat er,

uden noget Vederlag, saa

at hverken Arven, eller det

ringeste Vederlag for den,

udforis, da b0r hverken

siette, eller tiende, Penge
deraf givis; Men befindis

det, at der er nogen Svig

under med samme Over-

dragelse, saa at Arvingen

noget Vederlag givis for

AiTen, da skal den, som
Arven overdragen er, ikke

alleene erlegge den siette

og tiende Penge deraf, men
end og have den gandske

Arv til Kongen forbrut, og

derforuden for saadan Rvig

b0de sine tre Mark.

79.

Opholder nogen Kon-
gens indf0dt Under-

saat sig uden Riget, som
dog tsenker at ville

sig igien i Riget be-

give, og hannem nogen

Arv imidlertid tilfal-

der, da, saa fremt hand

gi0r

V
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gi0r 0vrighedeii Forsik-

kring, at samme hannem
tilfalden Arv ej af Riget

skal blive udf0rt, berhand

at vaere frj for siette og

tiende Pengis Erleggelse.

80.

Vil nogen Arv kiobe,

da skal hand, naar

Arven og Boen rigtig re-

gisteret og vurderet er,

tage af Borgemester og

Raad i Kiobstaederne, og

paa Landsbyerne af Her-

rets- eller Birke-Foged,

eller andre, som Skifter^

skuUe forvalte, nojagtig

Bevis , Raadstue- eller

Tings-Vidne paa Boens

Tilstand,^ Grund og L0s-

0re, Lost og Fast, Indgield

og Udgield, saa vit efter

Registerings - Bogers og

Haandskrifters Overseelse

kand forfaris, og skal

saadan Kundskab og Ar-

vens fuldkommen Registe-

ring,

» Saal. KNPTU; A: Skiftet
* Saal. U' ; D" : Tilstand

§ 80: Reces 1643 2. 7. 3,

ring, saa vel som og hvor

Anparten af Arven solt er,

al Svig at forrekomme, i

samme Aars Kiobebrev,

om det skal Magt have,

fuldkommelig indforis ved

Dag og Datum, og derhos

bevislig gioris forbemselte

Boens Tilstand for den

Sselgendis at vsere n0jag-

tig kundgiort, f0r end

Kiobet er blevet sluttet,

og det i den Saelgendis

0vrigheds og got Folkis

Overvaerelse.

81.

End ventendis Arv maa
ingen enten siplge

eller pantsette.

82.

Ingen 0vrighed, eller

Rettens Betiente, som

med Skifter have at giore,

maa enten ved sig selv,

eller nogen anden, kiobe

nogen Arv, som under

deris egen Ret falden er.

For-

§ 81: jfr.Ret8brug(Udvalg4:^S\
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Fordrister nogen sig her-

imod at gi0re, straffis saa

som den sig i Svig og Un-
derfundighed haver ladet

befinde.

83.

Hvo arve vil og med
Arven sig befatter,

skal svare til dens Gield,

som hand arver, saa som

hand tager Arv til; Dog

haver nogen Creditor den

AfdedisBrev, som forbin-

der Arvingerne, een for

alle og alle for een, da

bor Arvingerne at efter-

komme bans Forskrivelse,

om end skiont de have

deelet Udgielden imellem

sig. Iligemaadedersomder

i Boen er Kongens Penge,

at den Afdode haver staaet

forRegnskab, Bomepenge,

Fattigis Penge , Kirke-

penge, og Arvingerne skif-

te Boen imellem sig, for

end saadan Gield er af-

lagt, da bor een for alle og

alle for een dertil at sva-

re.

re. Det samme er og, om
Creditor, som ikke haver

Brev paa een for alle, be-

gaerer Betalning af Boen,

f0r end den skiftis, og

maa den ej nyde.

84.

Naar nogen deer, som

haver staaet forKon-

gens Eegnskab, og haver

ikke Qvittering derfor, da

maa der ingen Skifte hol-

dis, for end Kongen haver

faaet sin Fomojelse, saa

fremt at Fordringen ikke

er over tre Aar gammel,

fra bans Dods Dag af at

regno ; Tj hvis Fordringen

er aeldere, da bor Skiffcet

derved ikke at opholdis;

Men med saadan Fordring

at forholdis som med an-

den Gield.

85.

Naar nogen Vorned

tilfalder Arv, i hvor

det er, da skal Skiffcets

For-

§ 83: jfr, Reces 1558 § 53 og

JLov 1,26.
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Forvalter give ^ Vornedens

Husbond det tilkiende, at

hand kand have Omsorg

for, at Vorneden Ret ve-

derfaris.

86.

yille rette Arvinger ej

arve, og ingen med
Arven sig vil befatte, da

skal Hustruen, Bornene,

eller Arvingerne, som nij^n-

dige ere, eller de Umyn-
digis Formyndere, og

Frsender, som tilstsede ere,

eller andre, som Tilsyn i

Huset have, strax ved

Rettens Middel lade al

Boon, Losore og Breve,

og andet forsegle, og det

n0jagtigen forseglet i god

Forvaring indsette, eller

og stande derfor som for

anden vitterlig Utroeskab

til Rette; Dog skal dem
vaere tillattil dagligBrug

og Ophold Kost og 01 og

nedvendig Boeskab, som

dog rigtig registeris

skal,

• Saul. ANTU; K: giver

§ 86: Reces 1G4H 2. 15, 3 og 4.

skal, efter som de ville

forsvare, uden Fare og

Ubeseglet til Nytte at

have og bruge.

Gaar nogen ind i be-

seglet Sterfboe, og

der opbryder, eller bort-

tager Seglene, og det han-

nem lovligen overbevisis,

bode sine tre Mark.

88.

Befatter nogen sig med
Sterfboe , og der

skalter og valter efter sin

egen Villie uden Rettens

Middels Overvserelse, eller

de Vedkommendis Villie

og Minde, legge ud saa

meget, som de Vedkom-

mende ville sigte hannem

for ved deris Eed.

B
89.

efindis nogen at

have giort Arvesvig,

ud hvis forsveget

er

16
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er med Skadegield og for

Utroeskab b0de sine tre

Mark.

90.

0vrigheden og Rettens

Middel, som Skifter

skulle forrestaa, er paa

landet Kongens Ampt-

mand, eller Husbonden,

ved dem selv, eller deris

Fuldmsegtige : I Kiobstae-

derne Borgemester og

Raad med Byefoged og

Raadstue- eller Bye-Skri-

ver, eller andre Under-

og Over-rettens Betiente

med deris Secreterere og

Skrivere : Iblant Gejstlig-

heden Heirets-Provsten og

tvende Prsester, hvor af

den eene skal holde Pro-

tocoUen ; Og skal bemaelte

Skiftis Forvaltere have

een Bog, hvorudj Copie

af alle Skiftebreve, som

de udstsede, skal indskri-

vis.

in. Cap:

m. Cap:

Om Ki0b og Sal og

Mageskifte.

1. Art:

OJelvejerBondemaasaelge

lO sin egen Jord til hvem

hand vil, om hand lovbed

den tre Ting til bans nae-

ste Frsender, som hannem

skulle arve, og haver taget

Tingsvidne derpaa. Fae-

deme Jord skal bydis Fae-

derne Frsender, ogModeme
Moderne Fraender til ; Men

skieder hand, f0r end hand

lovbyder, da maa bans

naeste Frsender kalde det

igien inden Aar og Dag,

om de ere i Riget, men

om de ere uden Riget,

mden tre Aar, og hand

haver denned forbrut tyve

Lod

§ /•• JLov 1,34; Tors Artikler

§ 29.

^
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Lod Selv til Bonden og

tyve Lod S0IV til Her-

skabet.

5.

Enke maa sin Jord med
naeste Fra^ndersKaad

baade sa4a:e os: skifte.

T^ilFraender ikke kiobe,

V eller give saa meget
for Ejendommen, som no-

gen anden vil give, efter

Bondens Villie og Tykke,

da maa Bonden s?elge

den til hvem hannem
meest derfor vil give.

Hvo frit Jordegods ejer

maa det baade sselge

og skiode med sit Brev

og Segl og gode Msends

Vidnisbyrd, enddog hand

det ikke lovb0det haver.

6.

Svenbarn maa sin Jord

ej saelge og ej af-

haende, for end hand vor-

der fem og tyve fulde Aar

gammel, med mindre det

skeer med bans nieste

Frsenders Raad til at be-

tale dermed sine Forsel-

dris, eller deris Gield, hvis

Arving hand er, eller sin

egen, saa fremt den af

Rejsen, Studeren, Tog, el-

ler Hoftieniste, er foraar-

saget, eller og hand vil

bruge Pengene til sin Na3-

rings og Handels Fortset-

telse.

4.

Ki0bst8edgods og Jord

er Losore og maa
sselgis uden Lovbydelse.

5. Enke

7.

Moebarn maa aldrig

sin Jord afhsen-

de, uden hun vorder saa

fattig,

§ 2: Retsbrug (Udvalg 3,283)

jfr. Ribe Byret 1269 § 49.

§ 3: Reces 1658 § 49.

§4: Retsbrug (Dom hos Stepha-

nius 3,232 og Edvarseii

S. 000).

§ 3: JLov 1,36.

§ 6: JLov 1,36; Reces 1643

2. 18. 1.

§ 7: JLov 1,36.
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fattig, at hun for Livs

Fode nodis til den at ssel-

ge, da maa hun den ssel-

ge med nseste Fraenders

Kaad, og dog ej meere

tilsammen, end som hun

til et Aar kand have for-

n0den; Dog dersoni hun

haver arvet Gield, som

hun ikke anderledis kand

betale, da maa hun med
Fraenders Raad afh^ende

saa meget af hendis Jord,

som hendis tilfalden Gield

kand betalis med.

8.

Husbondens Hustrue,

eller Son, ellerDaat-

ter, som ere i Faellig med
deris Fader, eller de, som

ere i bans Tieniste, eller

af hannem lejede, maa ej

noget af bans Gods uden

bans Villie afhsende.

Bortskioder Hustrue,

eller afhsen-

der,

der, noget af sit Gods

uden hendis Husbonds

Raad og Villie og hendis

Arvingers Samtykke, og

Husbonden tier dertil, og

den Kiobendis ikke fanger

Haevd paa det, som kiob-

tis, da maa hendis Arvin-

ger deele det efter igien,

og Husbonden gielde Ar-

\ ingerne tre Mark og Kon-

gen tre Mark, fordj bans

Hustrue skiodte Uhiem-

melt, og hand viste og

taalte det. End deeler

hand selv det efter igien.

da gielde hand ikke derfor.

10.

Kiober nogen med den,

som ej er maegtig

og myndig til at afhaende,

tabe sit Vaerd, og den, som

solte, bekomme sit af-

haente Gods igien uden

Vederlag.

11.

vo somsaelgerUhiem-

melt , eller

som
H

8, 9: JLov ,3,44. § JO: Reces 1643 2, 18, 1.

§ U: JLov 1,41,
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som hand til een anden

solt, eller pantsat haver,

Hiuis eller Jord, og det

deelis tilbage, da legge

hand Vserd ud som solte,

og bode tre Mark Bonden

og tre Mark Kongen. Det

samme er, om mand pant-

setter til nogen det, som
hand selv ej ejer, eller

hand til anden pantsat

haver.

12.

Hvo som saelger anden

Huus, eller Jord,

hand bor at hiemle og

vserge hannem det med
nejagtig Skiode.

13.
•

Q<8elgermand anden Jord,

fO og der tvistis om,

hvad heller hand kiobte

meere, eller ihindre, og

haver den, der kiobte, tyve

Aars Hsevd derpaa Uk^ert

til Tinge, da kand hand
ej vinde denigien, der solte.

14. End

14.

End vorder dem Trette

imellem inden tyve

Aar, da gaais derom efter

Skioder og aiidre lovlige

Breve. Ere de ej til, da

er den nti?rmere at vinde,

der solte.

15.

Side nogen i FaiUig

sammen, og een af

dem med fellis Penge og

Middel kiober Gods, da

borer Godset dennem

samtlig til, som i EsdI-

lig side.

16.

Husbond maa ej sselge

Hustruens Jord,

uden hand haver Barn ved

hende og lige saa meget

at legge derimod igien af

sit eget, med mindi'e det

n0jagtig bevisligt gioris,

at Hustruen haver fort

saa stor Gield til han-

nem, at den ej anderledis

kand afleggis.

17. Ssel-

§ 12: JLov 1,41.

§§ 13, 14: JLov 1,42,

§ 16: JLov ly35 jfr, 3 b',

16*
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17.

Sselger Husbonden Hii-

struens Jord herimod,

da beholder den Kieben-

dis Jorden; Men vil Hu-
struen, eller hendis Arvin-

gei, tale derpaa, da skulle

de tiltale Husbonden og

bans Arvinger. Det samme
er og, om Husbonden ha-

ver pantsat Hustruens

Jord, eller mageskift den,

eller og om nogen haver

faaet Indforsel i Hustruens

Jord, imens bun var i

Faellig med Husbonden.

18.

Ingen, som lovlig er ar-

resteret, eller manet,

eller fjeldt til nogen B0der,

eller nogen Nanis,ellerlnd-

forsels, Dom ovcrgaaen,

eller sta3vnet for Gield,

eller for anden saadan

Aarsag, som kunde va^re

bans Creditorer til Ska-

de, med Kongens Stsev-

ning

ning til hejeste Ret, efter

at den hannem lovligen

er forkynt, maa sit Gods

forflytte, afhaende; eller

pantsette, eller opbyde,

for end hand haver ret-

tet for sig, og den til

Freds stillet, som saadan

Forfolgning, eller Dom,

over hannem lovlig for-

hvervet haver.

19.

Een hver, af hvad Vil-

kor hand er, maa

kiobe B0ndergaarde, eller

Ssedegaarde med tillig-

gendis B0ndergods , og

det for sig og sine Ar-

vinger uden Opbud til

iljendom beholde; Dog

saa at den Uprivilegeret

ikke nyder Godset med

-de Friheder og Herlig-

heder, som de Privilege-

rede det have, hvorom

herefter i nseste Artikel

mseldis.

20. In-

§ 17: Reces 16^3 2, 7.- /. jfr.

SLov §§ 8, n, 12,

§ 18: JLov 2,68; lUgens RD
1621 §§ 4,57; Reces 1043

2, 15. 7.

§ 19: Frdg, 1682 28, Jan, § 1.
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20.

Ingen, som eje og beside

noget frit Jordegods,

eller Saedegaard, maa nyde

Adelige Privilegier der-

paa med Hals og Haand
og Sagefald, Birkerettig-

bed, og Ret til at kalde

Praest og Daegn, medmin-
dre de ere enten Adel,

eller enten i Almindelig-

hed eller i saer af Kongen
Privilegerede, eller og ha-

ve Godset af Kongen med
rrihed bekommet; Men
Kongen beholder den Her-

lighed, indtil Godset kom-
mer til dem, der saadanne

Privilegier have. Hvis

andre Friheder, som have

fult Saedegaardene af Al-

ders Tid, og dem b0r med
Rette at folge, beholde de,

som Saedegaardene eje, i

hvo de og ere.

21.

Ingen Saedegaard, som

ikke i

det

§ 21: Frdg. 1682 28. Jan, §3
og 1682 16. Decbr. § 1,

det minste haver to hun-

drede Tonder hart Kom,
Hovedgaardens Taxt Ube-
regnet, i B0ndergods, som
ikke skal ligge laengre end

to Mile fra Hovedgaarden,

maa nyde lige Frihed med
andre Saedegaarde; Men
naar nogen privilegeret,

som saadan een Saedegaard

enten ejer, eller sig tilfor-

handle vil, kand bringe

saa mange Tender hart

Kom tin Veje, som for-

skrevet staar, da Friheden

igien at felge Hovedgaar-

den.

22.

Naar noget Jordegods,

som borer til Saede-

gaarden og til dens Avling

fomodenlig udkraevis, eller

jusPatronatus, eller Birke-

rettighed, eller noget af

Gaardens Taxt, bliver i

Gield udlagt, da skal den,

som Saedegaarden ejer,

eller haver den storste

Part
r

Saal. U'; U" : ttl
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Part derudj, have Magt

til at udl0se dem, som det

til UdlsDg bekommet have

;

Dog saa, at hand udl0ser

fra een hver, som hand

vil udl0se noget fra, det

til hannem udlagte heele

Gods, saa fremt hand det

da ejer, og det ej ved

Ki0b, eller i anden Maade,

er kommet i anden Mands
Haand, hvilket hand dog

fra den det ejer maa ud-

l0se, om hand vil; Og
skal hand forpligtet vsere

at udl0se det med saa

mange reede Penge, som

det er udlagt for, saa og

erstate al billig og nod-

vendig paa Godset anvente

Bekostning efter Uvillige

Msends Sigelse.

23.

Men hvis det hender sig,

at den, som Godset

er udlagt, eller solt til, ha-

ver selv een Ssedegaard saa

nser

naer ved samme Gods be-

liggendis, at det kand be-

qvemmelig med ^gt og

Arbejd under Saedegaarden

leggis, og det til dens Av-

ling fomodenlig udkrse-

vis, da skal hand ikke vaere

pligtig til at lade sig ud-

l0se ; Dog blive Bendeme
under det Birk, soln de

tilfom vare.

24.

Haver nogen Lod og

Deel med anden i

Bondegaard, eller Huus,

saa at den eene haverLand-

gielden og den anden Her-

ligheden, da maa den, som
Herligheden haver, ud-

l0se den, som Landgiel-

den ejer, med reede Penge

efter billig Vaerd, eller

n0Jagtigt Vederlag i Gods

;

Og skal det staa i

bans Magt, som Land-

gielden ejer, at udvaelge

hvilket hand vil, enten

Penge, eller Gods; Dog
der-
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dersom det er Kirke, el-

ler Praest, eller Forlaening,

som Landgielden nyder,

da skal der skee saadant

Vederlag derfor med got

og beqvemt Jordegods, at

den aarlige Landgielde

altid deraf kand havis, og

ikke med Penge.

25.

Vil den, der Herlig-

heden haver, ikke

udl0se den, som Landgiel-

den ejer, da maa den, der

Landgielden ejer, indl0se

Herligheden til sig med
saa mange reede Penge

efter hart Korn at regno,

som det billigen af gode

Maend kand settis for, el-

ler som hand selv derfor

givet haver.

Konge-Tiender skulle

bortfaestis til de Sse-

degaarde, somligge enten i

samme, eller i nseste Sogn,

der-

dersom deris Ejere og Be-

sidere ville give saa me-
get af dem, som nogen

anden byder, og Afgiften

rigtigen og i rette Tide

betale, med mindre samme
Tiender kunde vsere Ho-
spitaler, Prsester, eller an-

dre, ved saer Stiftning, el-

ler Benaadning, tillagte

for Afgift at opbaere, eller

de, som til dem beretti-

gede ere, ville dem selv

opbaere. Iligemaade for-

holdis med Kirke-Tiender-

ne, dersom Sognemaendene

dem ikke efter den anden

Bogs andet og tyvende

Capitels nittende Artikel

ere begaerende.

27.

Een hver Selvejer Bon-

de maa sig tilkiobe

sin Gaards Herlighed af

den, som den nyder, for det

samme Vaerd, som hand

Kongen derfor givet ha-

ver; Dog skal al Sage-

fald
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fald af Gaarden here Kon-

gen til, og Bonden med
sine Husfolk b0r saa vit

at svare Kongens Ampts-

betiente.

28.

Paa Tinge skal mand

Huus og Jord skiede,

og ej andenstseds, det er

paa det Herrets-Birke- el-

ler Bye-Ting, som Huus

og Jord ligger under, om
det er Kiobstsedgods, eller

Borgers, eller Bondis Jord

;

Men til Landsfcinget, om
det er frit Jordegods;

Og skuUe alle Skieder

Isesis og paaskrivis det

f0rste, eller andet, Ting

nsest efter at de ere date-

rede, om de ere i den Pro-

vincie daterede, hvor God-

set ligger. Ligger Godset i

anden Provincie, end Skio-

deme ere daterede udj, da

skulle de til tredie, el-

ler fierde, Ting Isesis og

paaskrivis; Tj ellers kun-

de de ikke gielde imod

lovli-

lovligen tinglyste Breve,

Indforseler, eller anden

lovlig Adkomst, enddog

de for dem ere daterede.

29.

End bender det sig, at

tvende Kiobebreve,

eller Skioder, paa et Gods

komme til Tinge paa een

Dag og Tid til at laesis

og paaskrivis, da gielder

det, som ferst er dateret,

med mindre det er for-

somt i rette Tid at lade

Isesis og paaskrivis. End

ere de paa een Dag date-

rede, og komme paa eeii

Dag til Tinge at laesis og

paaskrivis, da kand det

eene ikke gielde meere

end det andet; Dog have

de, som Skioderne ere ud-

givne til, deris Tiltale frj

til dem, som saadanne

Skioder udgivet have.

D
30.

et samme er og

om Gave- og

Pan-

§ 28: JLov 1,37; Reces 1643
2. 2. 2 og 5.
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Pante-Breve, saa og naar

Ski0der, Gave- og Pante-

Breve komme imod hin

31.

8a3lger, ellerlejer,nogen

til tvende Jord, eller

andet Gods, da skal den

det beholde, som f0rst

ki0bte, eller lejede, med
saa skiel at hand gi0r be-

visligt, at hand f0rst ki0l)-

te, eller lejede, og den,

som solte, eller lejede, skal

skaffe den anden saameget
og saa got, som hand han-

nem solte, eller lejede, in-

den sexUger. Kandhand
det ikke giore, da skal

hand give hannem foruden

hans ndlagte Penge saa

mange Penge, som hand

kunde haft af Jorden, el-

ler Godset, et Aars Tid

efterDannemaends Sigelse.

8
32.

kieder Mand anden

Huns , el-

ler

ler Jord, og de ikke strax

felge den, som de ski0dte

ere, men den Sselgendis

dem selv fremdelis i sin

Haevd ogVserge beholder,

da er det Skiode intet,

med mindre det er Testa-

ment, som ej fuldbyrdis,

for end Mand er dod, el-

ler nogen med samme
Huus, eller Jord, er sin

Livs Tid forh^ent, saa det

ej, for end den ved Doden
afgaar, kand af den Kio-

bendis annammis.

33.

Haver Husbond kiobt

Jord, som hand ej

haver taget Skiode paa, for

end hand fik sin Hustrue,

og vorder den siden han-

nem^ skiodt, da er den

begge deris, fordj den var

ej hans 2 tilfulde, for end

hand fik Skiode paa den.

Det samme er og paa Hu-
struens Side.

34. Hvo

§ 31: NLov 6,5.

§ 32: Retsbrug {Samling 1,485

' S<ial. KNPTUi A: ham
^ Stud. KNPTU; A: hannem

og 2,200; 329) jfr. Tors

Ariikler § 74.

§ 33: ESLov 1,29,
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34.

Hvo som af Ryttere,

ellerSoldater,ki0ber

Heste, Hopper, Qvaeg, Kaa-

ber, Tin, eller noget Slags

Boeskab, og Officerernis

skriftlig Kundskab derhos

ej findis, at det, som sael-

gis, borer Rytterne eller

Soldaterne selv til, og at

de det have faaet med
Villie, eller taget det fra

deris Fiende S stande der-

for til Rette som for

TJbiemmelt, og som hand

det selv hafde staalet.

35.

Kiober nogen i Fejde-

tid med Fiendens

Ryttere , eller Soldater,

noget Gods, eller Qvjsg,

som fra Ejermanden rovet

eller staalet er, da bor det

at komme til sin rette

Ejermand igien for hvis

der kand bevisis der-

for at vsere givet. Men
bevi-

bevisis det, at den Kio-

bendis haver selv givet

Fienden Anslag, eller An-

ledning til at tage det fra

Ejermanden, da bekonuner

Ejermanden det igien

uden ^ noget Vederlag,

eller Retaining derfor, om

det er af den Ki0bendis

igien bortsolt, eller for-

kommet.

36.

Haver den Ki0bendis

bortsolt saadant

Gods, eller Qvaeg, eller

det er forkommet, og var

dog tilforn af rette Ejer-

mand igien begsert, da bor

hand til Ejermanden igien

at betale saa meget, som

bevisis, at hand for samme

Gods, eller Qvaeg, bekom-

met haver; Dog derudj

at kortis hvis den Kio-

bendis lovlig kand bevise

sig derfor at have givet.

37. Hvo

• Sued. ANPTU; K: Fiender

§ 34: Frdg. 1657 21. Septhr.

§ 35: Frdg. 1600 24. JuU §§
6 og 1.

» Saal. KNTU; A: foruden

§ 36: Frdg. 1660 24. JuU §5.
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37.

Hvo som til Pant tager,

kiober, eller i an-

dre Maader sig tilforhand-

ler, af Kongens Skibsfolk,

Bysseskyttere , Ryttere,

Dragoner, eller Soldater,

deris Klseder giorte eller

Ugiorte, Gevser, Krud, el-

ler Ammunition, som de

afKongen bekommet have,

skal ikke alleeniste sligt

Officererne uden noget

Vederlag, eller Betalning,

strax lade vaere folgagtigt,

men end og derforuden

som for andet vitterligt

TjTorj stande til Rette og

straffis.

38.

Haver nogen i Fejdetid

byt med Fiendens

Ryttere, eller Soldater, no-

get Gods, eller Qvseg, som

fra rette Ejermand revet

eller staalet er, oghand be-

viser sig til samme Bytte

at

at have vseret nodt og

tvnngen, og den rette Ejer-

mand kiender sig siden

ved sit, og sig det lovli-

gen tilhaeler, da bor Ejer-

manden og den, som byt-

tet haver, at staa Last og

Brast med hin anden.

39.

Dersom nogen belindis

her i Riget enten

Indlaendisk, eller TJdlaen-

disk, at kiebe, handle,

eller afbetale noget med
anden Mynt, end som her

i Riget gangbar og af

Kongen tillat er, eller at

vrage den Mynt, som Kon-

gen haver ladet mynte,

eller den for ringere, eller

hojere, Priis udgive, eller

indtage, end som den af

Kongen sat er, da bor

hand at tiltalis af 0vrig-

heden, og betale dobbelt

saa meget, som Summen
er.

IV. Cap:

§ 37: Frdg. 1677 15. Decbr, § 38: Frdg. 1660 24, Jult § 5,
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IV. Cap:

Om Gave og

Bebrevelse.

1. Art:

Fsestefolk maa ej give

hin anden videre, end

som Politie-Ordningen til-

lader.

Giver nogen blant Ade-

len, eller lige med
Adel Privilegerede, hojere

Morgengave end til fire

tusinde Lod S0IV uden

sine Arvingers Bevilning

og Samtykke, da skal det

ingen Magt have.

Giver og ski0der Hus-

bonden, som

Livs Arvinger haver, til

Hustru-

Hustruen, eller Hustruen,

som Livs Arvinger haver,

til Husbonden noget til

Ejendom, da stander det

ikke, uden Arvingeme

ville holde det efter deris

D0d.

4.

End skioder enten af

dem noget til anden

Mand, som uden • deris

Fa^llig er, Svig dermed

at begaa, og den skioder

Husbonden Hustruens, el-

ler Hustruen Husbondens,

Jord og Ejendom igien,

da holdis det ikke, uden

rette Arvinger ville.

5.

Fader, imens hand og

Moder lever, maa ej

give et sit Barn noget.

End giver hand et Bam
noget, da bor hand at

giore de andre Born fyl-

dist derimod.

6. Dog

§ 1: jfr. Feces 1643 2, 8, 2.

§ 2: Frdg. 1577 IS. Okthr,

§§ 3^4: JLov 3,43.

§ 5: JLov 1,14 jfr, Reces 1643

2, 7. /.
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Dog staar det een Fa-

der, som nogen Sse-

degaard ejer, frit for at

give een af sine Sonner,

eller og, om hand ingen

Son haver, een af sine

Dottre dohhelt saa meget

til Arv som et af de an-

dre Born, hvilken dohbelt

Lod fomsBvnte Son, eller

Daatter, skal nyde i sam-

me Ssedegaard nied napst

hosliggendis Bondergods.

Iligemaade maa og Fade-

ren forskrive Sonnen, eller

Daatteren, Bygningen paa

samme Gaard.

Haver Hushonden in-

gen Livs Arvinger,

men Udarvinger, dog i

eens Leed og lige na^r,

da maa hand og samme
Anordning giore for hvil-

ken af fornsevnte sine Ar-

vinger hand vil.

8. For-

. 8.

Foraeldre maa ej give

deris Bom deris For-

mue bort, imens de leve,

med mindre Bornene ville

svare til deris Fora^ldris

Gield efter deris Dod, el-

ler ved deris Eed indfore

i Sterfboen igien hvis de

af deris Foraeldre bekom-

raet have.

9.

Det samme er og, om
Fader, eller Moder,

under et Skin give Bor-

nene meere for deris Mo-
derne, eller Fiederue, end

Been kand taale; Tj da

bor Bornene dog at svare

til den bortskyldige (lield,

eller indfore igien i Been

hvis de l)ekommet liave,

med mindre de beviso lov-

lig og billig at vsere skift.

M'
10.

en hvis befmdis no-

get af Ud-
gielden
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gielden at vsare udelukt

af ISkiftebrevet, da Skiftet

blev holdet, og dog da var

i Boen, da b0r Bemene,

som tilforn have faaet en-

ten Faederne, eller Moder-

ne, afBoen, ogsidenefter

den siste Afdode ville gaa

fra Arv og Gield, dog pro

Qvota at svare til den Gield,

som i gaa Maader var ude-

lukt i det forste Skifte.

11.

End giver Fader sit

Barn noget i Haende,

og det Barn faar andet

Barn, og doer Barn, og

Barnebarn lever, da maa
hverken Fadrfader, eller

andre, tage det fra Barne-

barn, som Fader gav sit

Barn, uden i det Tilfald,

som her na^st tilforn msel-

det er.

12.

Fadrfader og Fadrmo-

der maa ej give

deris Bemebom meere end

som

§ il: JLov l,i4,

§ 12: VSLov 1,1 § 7.

som deris eget Bam bor

til rette Lod at have.

13.

Givis og skiedis af an-

dre end Forseldre,

eller Oldefsedre, samtlige

S0dskinde Jord, eller an-

den Gave, og det ikke

klarligen i Gavebrevet for-

mseldis, hvorledis det imel-

lem dennem skal deelis,

da b0r det at leggis i llge

Loder, og een hver bekom-

mer lige meget, enten det

er Mand, eller Qvinde.

14.

Husbond, som ingen

Livs Arvinger haver,

maa bortgive til hvem

hand vil sin halve Hoved-

lod, og ej meere. Den

samme Magt haver ogsaa

Enke, som ingen Livs Ar-

vinger haver.

16. End

§ U: jfr. VSLov 1,5; ESLov

1,32 f Sk. Kirkelov § S}

S(eII. Kirkelov § 8.
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15.

End haver Husbond,

eller Enke, Livs Ar-

vinger, da maa de dog

give til Kirke, Skole og

Fattige, deris halve Ho-

vedlod.

16.

End have de ingen Livs

Arvinger, da maa de

give bort til Kirke, Skole

og Fattige hvad Gud gi-

ver dem i Sinde ; Dog skal

der ingen Gave, eller Te-

stament, fuldbyrdis, for

end den Afdodis Gield i

alle Maader vorder aflao^t.

17.

Saadanne Gaver og Te-

stamenter skuUemed

deris Haand ogSegl, som

dem giort have, og med
got Folkis TJnderskrivelse

vsere bekraeftede.

18. Hu-

18.

Hustrue, som Husbond

haver og Barn ved

hannem, maa ej give til

gudelig Brug sin halve Ho-

vedlod, og ej nogen stor

Gave uden Husbondens

Villie, og ej meere end

hand samtykker, hvilket

bor med hans Haand at

bevisis, eller og, om hand

ikke skrive kand, med hans

Segl og trende trofaste

Vidners TJnderskrivelse og

Forsegling vaere bekraeftet.

19.

End haver Hustruen ej

Bam ved Husbonden,

da maa hun give sin halve

Hovedlodtil gudelig Brug;

Dog at der med Underskri-

velse og Forsegling, som

for er mselt, forholdis.

20.

Bebrever Husbond, som
ingen Livs Ar-

vinger haver, Hustru-

en,

§16: KrisiiernlLs Byret §92
jfr. Margretes ,,alm, Byret"

§ 40.

§§ 18-19: JLov 1,39 og 3,45.

§ 20: Retsbrug (Udvalg 1,245

og Samling 1,576 jfr. HI)
og Landets Scedvane (A.

Berntsen 3,375).
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en, eller Hustruen, som

ingen Livs Arvinger haver,

Hiisbonden, at den, som

den andens Dod overlever,

skal nyde, bruge og beholde

den heele fsellis Boe og

Fonnue Uskift, saa Isenge

som den bliver i Enkestand

besidendis, da skal samme
Efterlevendis strax ved

Samfrsender, eller Rettens

Middel, lade forfatte een

rigtig Registering paa Bo-

ens Middel, Indgield og

TJdgield, dernsest betale

selv denbortskyldige Gield,

og holde den Afdodis Ar-

vinger kravi8l0se derfor,

saa og Boens Midler vel

forrestaa, sserdelis om der

er Jordegods, eller Byg-

ninger, at de vel ved

Magt og ved lige hol-

dis, og Skovene

forhuggis , og over

giore Arvingerne

agtig Forsikkring

Brev og Segl, at

tet af Jordegodset,

dem kunde tilkonime, en-

ten pantsettis, sselgis, el-

ler afhaendis.

ikke

alt

ni)j-

med
in-

som

dem

V. Cap:

Om HffiYd.

1 Art:

Hvis Gods og Ejendom

nogen haver haft i

Haand og Hsevd i tyve

Aar TJlast og XJksert til

Tinge, det beholder hand,

uden anden Adkomst at

fremvise, angerlostogUaf-

vundet, med mindre det

bevisis, at hand hafde det,

enten til Pant, eller i For-

hening, eller i Forsvar.

2.

Mand kand saa vel paa

Brug som paa Ejen-

dom fange Hsevd.

3. Ha-

§ I: Reces 155S § 50, § 2: Hetsbrng (Udvalg 4,i99).

X
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Haver nogen Ejendom

i Haand og havendis

Vserge, og andeu Mand
siger den sin at vaere, da

er den, som i Hsevd haver,

i hvor faa Aar det er, ikke

pligtig til at fere sin Ad-

komst tilstsede, med min-

dre den, som soger Ejen-

dommen, forer sine Bevis-

ninger frem, hvormed hand

Ejendommen vil vinde.

4.

Hvo nogen Ejendom

uden Kaere i Brug

haft haver, og den han-

nem siden frakiendis, da

svarer hand ej til videre

Afgrode, end hvis hand op-

hajrer og nyder, efter at

hand bliver til Tinge tiltalt.

5.

Lavhaevd bor ingen at

nyde paa nogen Ejen-

dom, uden hand klarligen

beviser, athand haver lovlig

Ad-

Adkomst derpaa, ved Arv,

Kieb, Mageskifte, Gave,

eller tyve Aars Hajvd uden

nogens Anke og Paatale,

og saaledis bekommer den

uden Kajre af alle dem,

som derudj kunde have

noget at sige.

VI. Cap:

Om U(ll$g og Ind-

farseler.

1. Art:

Hvad . som mand paa

Skifte efter dod Mand
af Arvingerne, eller Eet-

tens Betiente, eller i God-

sets Opbydelse, eller, naar

Arv og Gield fragaais, af

Commissarier, eller Eet-

tens Betiente, til TJdlseg

bekommer, vsere sig

L0S0re, eller Jordegods,

det

§ 4: jfr. Eigens Ret § 10.

§ 5: jfr. Rigens Ret §§ 29, 8.

§ 1: jfr. Rigens RD 1621 § 52,
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det beholder mand til Ejen-

dom uden videre Dom der-

paa, med mindre andre

lovligere Adkomst derpaa

fremvise, eller det for no-

gen Overret underkiendis.

2.

Haver nogen ved Eide-

maends Indforsel no-

get Jordegods bekommet,

og Ejermanden det ikke

inden Aar og Dag indUiser,

da maa hand tage Ejen-

domsDom derpaa til Lands-

tinget, eller og til Stad-

faistelse indstsevne Indfer-

selen til hojeste Eet, og,

forend det skeer, maa hand

det ej afhsende, med min-

dre hand det i tre Aars

Tid Uksert og Ustsevnet

haver hesidet, og da behol-

der hand det saa frit som

sit eget Arvegods; Dog

hvis nogen Ssedegaards

Ejere det beg<»rer, da

forholdis dermed efter den

anden og tyvende Artikel i

denne Bogs tredie Capitel.

3. End

End vorde Kidemsende-

ne strax af Ejerman-

den indstsevnede for deris

Tog, da maa hand ej God-

set bortskiode, for endDom
til hojeste Ret gangen er,

om Godset hannem med

Eette tilkommer,ellerikke.

4.

LoserEjermanden God-

set inden forskreven

Tid, da skal hannem, som

Indforselen bekommet ha-

ver, gotgioris den bevis-

lig fornoden og nyttig

Forbedring, som hand

imidlertid paa Godset

giort haver.

Den, som Kiobstaedjor-

de,Huse eller Gaarde,

ved lovlig Indforsel be-

kommet haver, skal strax

indst?evne den for Borge-

mester og Eaad til Stad-

fsestelse, og til Ejendoms

Doms

§ 2: liigens RD 1021 § 52;
Reces 1643 2. 15, 7.

§ 3: Rigens Ret 162 1 § 52.
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Doms Eriangelse, og naar

den erlanget er, maa hand

giere sig dem saa nyttige S
som hand best veed og

kand, medjnindre de han-

nem ved hojereRettis Dom
frakiendis.

bydis; Skeer det ikke, da

beholder Fogden det, som
udlagt er, for sit Va»rd,

og betaler det ovrige, som

billi«:t er.

6.

Men hvis rorendis

Gods og Losore no-

gen ved Nam og Udvur-

dering bekommet haver,

det beholder hand uden

videre Dom og Stadfe-

stelse, dersoni Ejermanden

det ikke strax paa Stasdet

indl0ser,medniindre Nams
Dommen til hojere Ret

indstsevnis og underkien-

dis ; Dog hvis Udlseg Her-

rets- eller^ Birke-Foget

paa Lahdet ved Vurde-

ringsmsend i Vare, dersom

den Sags0gte ikke haver

reede Penge at betale med,

for sinUmage bekommer,

det skal Ejermanden in-

den tre Uger at lose til-

by-

H

• Saal. KNTU; AP: nyttig
« Saal. APTU; K: Herrots- og

aver nogen sig een

Afgangens Jorde-

gods, som ej hafde Arvin-

ger, eller efter hvilken

Arv og Gield ej er ved-

gaaen, ladet indfore, og

nogen rette Arvinger,

som Arven vedgaa, lade

sig finde derefter inden

Aar og Dag, efterat

Arven falden var^ da vaere

samme Arvinger Arven

maegtige, naar den, som

sig haver ladet indfore,

er til freds stillet og for-

nojet for saa vit hannem

efter Indforselen og med
Rette tilkommer. Imid-

lertid nyder hand, som

indfort er, Godset og hvis

deraf gaar for Skadegield.

8. Ha-

§ 6: Frdg.l649 9.Septhr.§13. § 7: Rigens RT) 1G21 § 15.
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Haver nogen ladet sig

indfore i Gods, som
een anden tilfom lovligen

er indfert udj, da maa
hand udl0se den, som f0rst

indf0rt er, inden halft Aar;

Dog saa, at hand for al

sin billig Anfordring, Kost

og Tsering, nojagtig bli-

ver til freds stillet. End be-

gserer den, som forst er

indfort, at beholde Godset,

da maa hand den, som

sist indfort er, for saa vit

hannem i Godset kand

med Rette tilkomme for-

noje og udlose.

ni'^ager nogen Nam, eller

I Indf0rsel i anden

Mands Gods, som kunde

findis i Skyldenerens Boe,

saa som Fae, der kunde vsere

indsattilFoering, ellerBon-

den laant, eller lejet, til

hansAvls Fortsettelse, eller

bans

bans Ophold, eller nogen

Vare, Metal, Trae, Silke,

Ulden, Linnet, eller des-

lige, der kunde vaere

Haandverksfolk antvordet

til at forarbejde, og Ejer-

manden beviser det sit at

viere, da bor den, som

gior UdltBgget, og den,

som annammer det, at

forskaflfe Ejermanden det

isrien skadislost.

VIL Cap:

Om Pant.

1. Art:

Haandfaaet Pant skal

den, som det tager,

giemme som sit eget Gods.

End konmier der lid i

bans Huus og opbraender

det, eller Tyv stiel det

bort, eller det ved anden

TJlykkelig Tilfald forkom-

mer tillige med bans

eget, som Creditor ikke ved

sin

§ 8.' Rigens RD i62l § 53. § 1: JLov 2,Ujfr. GLslesvig-

ske Byret §§ 43, 46.

Digitized byGoogle



766 Pemte hog. 7. Capitel. 7()()

sin Ski0disl0shed , eller

Forsommelse , er skyldig

udj, da kand Skyldeneren

Pantet ej igienkrseve, og

Creditor mister det, som

hand der paa laant haver.

ne een Mand paa sin Side

til at vurdere Pantet, da

maa den Panthavendis en-

ten selv tage to Maend

til det at vurdere, eller lade

det offentlio: auctionere.

Loser den Pantsettendis

ikke Pantet til den

Tid, som hand selv haver

forskrevet sig til, eller

udebliver med Renten, da

skal den Panthavendis til-

byde hannem, at hand ta-

ger een paa sin Side, og

hand selv tager een anden

til at vurdere Pantet ; Og
hvis det kand belobe hojere,

end som det er pantsat

for med Rente og Skade-

gield, det skal den Pant-

havendis strax legge fra

sig til den Pantsettendis,

og saa beholde Pantet

Upaaanket.

Y
3.

den Pantsetten-

dis ikke naev-

ne

Haandfaaet Pant maa
ingen til anden over-

drage for hojere Sum, end

som hand (let selv til Pant

annammet haver, og naar

den Pantsettendis betaler

Hovedstoelen, som det er

udsat for, med sin tilbor-

lig Rente skadislos, da

bor Pantet hannem igien

at leveris af den, som det

er overdraget til, og hand

S0ge sin Skadis Opretning

hos den, som det til han-

nem overdrog.

Kommer der lid i pant-

sat Huus, eller

andet ikke haandfaaet

Pant

§ 2: jfr, NLov 7,20 og Rets-

brug (Udvalg 1,801),

§ 4: NLov 7,20,
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Pant kommer til TJlykke,

da er det den Pantsetten-

dis Skade, og hand er

pligtig til dog alligevel

at betale den Panthavendis.

Tagor den Panthaven-

dis Hiuis, eller Gaard,

til brugeligt Pant, og der

kommer Uljkke paa for-

medelst hans, eller bans

Folkis, Skiodisloshed. og

Forseelse, da bordenPant-

settendis ikke at lide den

Skade; Men kommer TJlyk-

ken af andet TJformodendis

Tilfald, da kommer Skaden

paa den Pantsettendis.

Pantsettis Huus , Jord,

Grund, eller Skib, el-

ler andet, somikke iHsende

leveris, men bliver i Skyl-

denerens Vaerge, da skal

Pantebrevet laesis og

paaskrivis til Tinge, li-

gesom

§ 7: Reces 1643 2. I.'k 11 jfr.

gesom tilforn er sagt cm
Skioder, og da gaar saa-

dan Panterettighed for

alle Pant, Gaver, Skioder,

Udlaegger, Indforseler, Bo-

der, som siden Pantebre-

vet til Tinge er la^st ere

giorte, eller forfaldne, og

den Panthavendis gaar for

alle Creditorer, og skal

forst udlosis efter sit Pan-

tebrevs Ljdelse.

8.

Holder den Pantsetten-

dis ikke sin Forskriv-

ning med Eentens Erleg-

gelse i rette Tide, eller

med Hovedstoelens Betal-

ning efter lovlig Opsigelse,

da maa den Panthavendis,

om end skiont Pantet si-

den til een anden til bru-

geligt Pant er opdraget,

trsede til sit Pant og

annamme det uden vi-

dere Proces, eller Ind-

forsel. Begaer hand og

Msend, som hannem det

skul-

§ 8: Reces 1643 2. 15. 11.
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skulle levere, da skal lian-

nem naevnis af Tinget

uden Ophold tvende gode

Maend. Gioris der paa

Annammelsen Ulovlig For-

hindring, da mister dog

den Panthavendis ikke sin

Rettighed.

Tager nogen sit Pant

til brugelighed, og

hand deraf meere aarligen

opbaerer, end som den bil-

lige Rente af hans Hoved-

stoel og Tynge, som paa

Pantet haenger, og dets

fornoden ved lige Holdelse

belober sig, da bor hand

det 0vrige at afskrive paa

Hovedstoelen, eller , om
hannem saa synis, levere

det til den Pantsettendis

;

Men hvis hand sin Rente

og Bekostning af Godset

ej aarligen kand be-

komme, da bor den Pant-

settendis at giore han^

nem fyldist derfor, naar

hand

§ 10: Reces 1643 2. 15. 11.

hand indloser Pantet, el-

ler den Panthavendis ta-

ger det til Ejendom.

10.

Saadan Panterettighed

maa den Panthaven-

dis til een anden overdra-

ge, eller pantsette, men
ikke sselge, eller ski0de,

forend hand Dom til Ejen-

dom derpaa bekommet ha-

ver.

11.

Og
skal den Panthaven-

dis, naar hand vil

hsendeDom paa Pantet til

Ejendom, opkraeve til Her-

rets- Birke- eller Bye-Ting,

om det Borger- ellerBonde-

Eje er, eller til Lands-

ting, om det er frit Jorde-

gods,^ som det besee og

efter Kongelig Taxt, om
det er Jordegods, og ingen

Taxt i Pantebrevet af den

Pantsettendis sat er, eller

efter Billighed, om det er

Huus

^ Kildm til/.: Meend

§ 11: Reces 1643 2, 15,9 og 11,

17
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Huus, eller Gaard, taxere

skulle; Men haver den

Pantsettendis forskrevet

sig til een vis Taxt paa

Pantet, som den Pantha-

vendis skal nyde det for

til Ejendom, da b0r Tax-

ten efter samme Forskri-

velse at f0lgis. Naar det

saaledis taxeret er, da

d0mniis det til Ejendom,

og den Panthavendis tager

sin resterende Kettighed

samt anvente Bekostning

forud efter denPantsetten-

dis Forskrivning, og levere

Resten, om nogen er, el-

ler dens Vaerd, hvilkethan-

nem lyster, til Ejermanden,

eller nedsette den til Tinge,

om Ejermanden, eller den,

som dertil er berettiget,

ej den vil annamme.

12.

Dog skal det tild0mte

Pant staa denPantset-

tendis til L0senAar og Dag,

efter Dommen gangen er.

13. Ta-

13.

Tager denPanthavendis

sit Pant til virkelig

Brug, og det siden kom-

mer afhansHsevd, ogan-

den Mand bekommer det,

og det i tyve Aars roelig

Haevd beholder udenKlage

til Tinge, og ej bevisis,

at det er enten Laan, el-

ler Leje, da kand det

Pantebrev, som den Pant-

havendis enddakundehave

i sin Vserge, ej vsere af

nogen Kraft.

14.

Have der fleere Pant i

et Gods, eller Huus,

da maa den f0rste Pant-

havendis udl0se de an-

dre; Men vil hand ikke,

da maa de, der ere after

hannem, hannem udl0se,

saa at hand nojagtigen og

billigen for sin Fordring

bliver betalt.

15. Set-

§ 12: Retsbrug {Matzen: Danske

Panterets Eistorie, S, 416).

§ 14: Metsbrug (Matzen: Danske

Panterets Historic, S. 428).

Digitized byGoogle



773 Femte Bog. 8. Capitel. 774

16.

Setter nogen een anden

det til Pant, som hand
ikke selv erEjermand til,

da maa hand derfor til-

talis paa sine tre Mark,

og oprette Sagsogeren der-

foruden sin Skade.

16.

Haver nogen sat Pant

for Penge, og der-

foruden forpligtet sig til

at lide Indmaning, da staar

det i Creditorens Villie at

udvselge hvilket hand vil,

enten at beholde Pantet

efter Loven, eller at S0ge

sin Skyldener med Indma-
ning efter Forskrivelsen.

skeer Opbud afSkyldene-

ren, eller Arv og Gield

fragaais; Men hvis den,

som Jordegods i Pant ha-

ver, vil tage sin Betalning

i Jordegods, da bor hand
forst at antage sit Pant,

saa vit det tilstrekker, og

siden i andet Debitorens

Jordegods.

Vffl. Cap:

Om Laan, Leie og

betroet Gods.

17.

Dersomden Panthaven-

dis ikke vil blive ved

sit^ Pant, da haver hand
Magt til at lade sig ind-

fere for sin Fordring i

Skyldenerens andre Midler

og Gods, med mindre der

skeer

• Saal, ANPTU; K: am

§ 15: Retsbrug (Udvalg 4,218-

19),

1. Art:

Laan maa ej

men skal

hiemkomme og

got, som mand
nammede, vsere

Klaede, Vaaben,

det Gods. End

fortabis,

lydisl0st

lige saa

det an-

sig Fae,

eller an-

forkom-

mer

§ 1: JLov 2,114 og 3,54 jfr,

ESLov 3,43 f SLov §221.

r
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mer det, saa at det ikke

kand igienskaffis, da h&r

detsVaerd nojagtig atbe-

talis.

2.

Men omkommer den,

som lik til Laans

Heste, eller Bester, og

hand selv f0rte dem, til-

lige med dennem, da be-

talis de ej igien; Tj den

b0r ej Laan at fore igien,

som ikke kunde frelse sit

eget Liv.

3.

Udlaaner, eller lejer,

mand noget til anden,

og ikke tager Brev derpaa,

eller haver Vidnisbyrd der-

til, og den, som det til

Laans eller Leje bekom,

viY det fragaa, og det si-

den hannemoverbevisis, da

legge ud det, somkrsevis,

og derforuden b0de sine

tre Mark til Sags0geren

og tre Mark til Kongen.

4. Det

4.

Det samme er og, om
Mand haver faaet

anden Mand noget i Giem-

me og Forvaring.

5.

Laaner, eller lejer,

mand den, som lov-

faeldt eller Nams Dom
overgangen er, Fse eller

andre L0S0re, og hand
dem saa Isenge bruger og

beholder, at det er vente-

ligt, at de erehans egne,

og de vorde ved Nam hos

hannem udtagne, da kand
den, som dem udlaante,

eller bortlejede, ej tiltale

den, som dem ved Nam
udtog ; Men skal blive ved

den, som dem fik til Laans,

eller Leje.

Men haver nogen til

Laans, eller Leje, no-

get bekommet, og det med
VidnisbjTdbevisis kand, for

end

§ 2: NLov 6,37. § 5: JLov 2,70.
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end hannem Dom overgik,

og det ved Nam udtagis,

da maa den, som det ud-

laante, eller bortlejede,

S0ge baade den, som det

udlagte, og den, som det

annammede, og de ere

pligtige til at skafFe han-

nem sit igien skadislost.

7.

Laaner, ellerlejer,mand

nogens Hest, og rider,

eller farer Isengre med den,

end som imellem Ejer-

manden og den, der laante,

eller lejede, aftaltvar, da.

bode hand for hver Bye-

mark hand overfoer saa

meget, som for een Mill

givis efter Kongens For-

ordning, og skaffe Hesten

saa god igien som hand

den annammede.

8.

Laaner, eller lejer,

mand nogens Hest,

og Ejermanden enten selv,

eller

eller bans Tiener, som hand

Hesten betroet haver, f0-

rer Hesten, og den enten

omkommer, fordservis, el-

ler slet bortkommer, da

gielde hand ikke derfor,

som Hesten laante, eller

lejede, med mindre hand

imod dens Villie, som forte

hesten, den forlsDSsede,

eller drev ham over sin

Evne. Beskyldis hand for

saadan Gieming, da vaerge

sig med sin Eed, eller be-

tale Skaden.

9.

Lejermand anden enten

Bester, eller Stude

til Plojning, eller Koer og

Faar til Melkning, da maa
hand ej ubillig Leje tage

deraf, uden hand vil have

forbrut dem, Halfdeelen

til den, der paaklager, og

Halfdeelen til Husbonden.

D
10.

en, som til Leje

saadant Fspnnit

an-

§ 7: JLov 3,54.

§ 8: ESLov 3,45.

§ 10: NLov 7,14.

17*
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annammer, skal stande til

Rette for det, om det bli-

ver borte, undtagen det

ved Fiendens Magt bort-

tagis, eller ihielslais^ af

Torden, eller af Trae, som

af Storm omblsesis paa

det, eller det doer af brad

Dod, Lungesoet, Blodsoet,

Alder, eller af Kalv, Fol,

eller Lam.

11.

Doer Fsennedet, eller

forargis, for bans

Forsommelse, som det i

Leje hafde, da betale hand

dets Vaerd.

12.

Gior nogen Fremlaan,

saelger, eller pantset-

ter det, som handselv til

Laans bekommet haver,

da maa den, som det ud-

laant haver, soge sit

igien hos hvilken hand

vil, enten den, som det

til Laans bekom, eller den,

som det findis hos; Og
hvo

• 8aal. AKU; NPT: ihielslaais

§ 11: NLov 7,14.

§ 12: NLov 7,19 og Betsbrug
(UdvcUg 4,126 og 219).

hvo somsselger, eller pant-

setter det, som hannem

laant er, hand bor at bede

til den, somudlaante, for-

uden Laanets Igiengivelse

ogsaa sine tre Mark.

13.

Hvilket Huus mand

lejer, det beholder

og bruger hand som sit

eget, indtil Lejemaal er

ude, og Leje gaar for Eje,

tilFardag er ude, omend
skiont Ejermanden sselger

sHuset til eenanden.

14.

Annammer nogen an-

den Mands Gods i

Forvaring ogtil atgiemme,

da bor hand det at giemme

som sit eget Gods. End
kommer der lid ibansHuus
og oplbrsender det, eller

Tyve bortstiele det, eller

det af anden Ulykke for-

kommer tillige med bans

eget Gods, da vserehand an-

gerl0s.

§ 13: JLav 2,32.

§ 14: JLou 2,114 jfr, SLov
§ 223; ESLov 3,44-45.
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gerl08. End voider bans

eget Gods bevaret, og det

bevisis, at band bafde

Tid og Lejligbed det be-

troede Gods med sit at

frelse, da gielde hand
igien det, som band i For-

varing annammet bafde.

15.

LejermandHusvserelse,
Kielder, ellerLofte-

mm, til sine Vare, og dem
der indflytter, og gi0rdet

bevisligt, da kand Hus-
herrens Creditor ikke sig

derudj lade indfore for

det, som band bos Hus-
berren baver at fordre.

K. Cap:

Om Hittegods.

H
f0rste

1. Art:

itter mand noget, da

skal band det til

Kirkestsevne og

paa

§§ U2: JLov 2,112.

paa Tinge oplyse, og sige

bvad band bittede, og

den, som lyser derefter,

skal sige Kiendetegn og

Merke derpaa.

2.

Lyser mand ikke op

det band bittede, da

bliver band Tyv derfor.

3.

Guld og Solv, som fin-

disenteniH0Je, eller

efter Ploven, eller anden-

stseds, og ingen Mender
sig ved, og kaldis Danne-
fae, det bor Kongen alleene

til og ingen anden.

4.

Den, som bitter Drifte-

fe, skal iligemaade

oplyse det ved Alder, Lod
og Merke til Kirkestsevne

og paa Tinge i det Herret,

som band det bittede, og
ej fore det afHerredetunder

tre LodSolvs B0der til Ejer-

manden og ligesaa til Her-

skabet. Er band uden Her-

rets

§ 3: JLov 2,113; ESLov 3,69.

§ 4: ESLov 3,54-53.

r
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rets Mand, da skal hand

antvorde det til een Mand
i Herredet boesat, og hand

lade det oplyse. Paa tre

Ting skal det oplysis hvad

det er og et Landsting;

Konimer da ej Ejermanden,

da maa den, som hittede,

fore det til sit, og beholde

det Aar og Dag; Dog at

hand lader vurdere forst

hvad det kand vaere vserdt.

Kommer ej Ejertnanden

inden Aar og Dag, da be-

holder hand, der hittede,

det freindelis som sit eget:

Kommer Ejermanden inden

Aar og Dag, og beviser at

det er hans, da skal det

vaere hannem folgagtigt,

og betale Hittelon ogFoer-

l0n og Omkostning. For-

kommer det, imens det er

hos den, som hittede, uden

hansForsommelse, davsere

hand angerloa^.

6.

nd bruger den,

som hittede, Qvse-

get,

E

get, for end hand det op-

lyser, da for hver gang

hand sadler eller seeler

Hest, eller legger Aag

paa Oxe, bode et Qvintin

Solv, indtil det vorder

tre Lod Solv, halfdeelen

til Sagsogeren og half-

deelen til Herskabet.

6.

Hitter mand Bier i

Skov, eller Mark,

eller paa Kirkegaard, og

ingen folger dem, da hore

de hannem til; Tj saa

snart som Bier flye af Ej-

ermandens 0jesyn, da maa
hand tage dem, som dem

forst finder, dog hannem

skadislos, som Stsedet til-

kommer, hvorBierne tagis.

X. Cap:

OmJord,Ejendom,Fa)IIet,

Jagt, Fiskeij.

1. Art:

§ 5: ESL9V 3,55. § 6: JLov 3,40,
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1. Art:

Hvo som vil deele om
Ejendom, hand skal

forfelge sin Sag til Her-

rets- eller Birke-Ting og

Landsting og Kongens

li0jeste Ret, og vinde f0r8t

Grunden og Ejendommen,

f0r end hand bruger San-

demaend.

Med Vidisser kand

mand Gods forsvare,

men ej vinde Gods.

3.

Boer nogen uden Riget,

som Gods haver i

Riget, og der kommer

Trette paa, da skal hand

have sin Fuldmsegtig i

Riget, som maa og skal

svare til al Tiltale og

Giensvar, naar hand bliver

lovlig stsevnet, saa vit

Godset angaar, og derom

lide og undgielde Dom
efter Landsloven, saa

fremt

fremt at den, som paata-

ler, ikke skal tildemmis

HsBvd paa Jorden.

4.

Naar fleere end een

ere lodtagne, euten

ved Arv, XJdlseg, eller

Indf0rsel, i een Jord, eller

Gaard, da nyder hver af

dem Herligheden deraf,

saa som hand derudj er

lodtagen i Afgift og Land-

gielde. Den, som st0rst

Lod haver i Jorden, eller

Gaarden, fsester den bort,

og giver hver af Lodsej-

eme, som dem tilkommer,

af hvis til Fseste givis.

5.

Gaarde , Grunde og

Jorder, som der gaar

Jordskyld af, arver Ar-

ving efter anden, uden

nogen Fseste, eller Stseds-

maal, deraf at give, dog

Jordskylden Uforkrsenket

;

Men skuUe de sselgis

til andre, da skuUe de

Jord-

§ 1: Rece8ld58 §27; Haandf,
1559 § 42; 1648 § 42.

§ 2: Retshrug (Udvalg 3,92,

Samling 1,268),

§ 3: jfr, NLov 5,10; 6,24; 7,8,

§ 5 : Landets Scedvane ( Weylles

Glossarium S, 410).

<
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Jorddrotten ferst tilbydis,

og hvis hand ikke vil

ki0be, eller give saa me-

get, som een anden byder,

da maa de sselgis til hvem
der kiobe vil; Dog at in-

gen Ski0de til Tinge der-

paa givis, f0r end Jord-

drotten bliver forsikkret

om Jordskylden.

6.

Naar Herrets- eller

Marke-skiel svseris,

da beholder hver efter

Loven Stuf og Saerkieb

over Markeskiel og hvis

egen Deel, eller Fsellet,

hannem er tilfalden til

Arv, enddog Sandemaend

have soret.

7.

Dog skuUe de, som boe

i een Bye og have

kiobt i een anden Bye,

kalde paa deris Kieb paa

Vedermaals Ting, det er

et Ting, for end der

vorder soret om, og lov-

ligen bevise deris Kiob,

om

om det er merket med
Steen, eller Gryft. End

kalde de ej i Tide paa de-

ris Bdob, og det lovligen

bevise, som sagt er, da

have de ingen Magt siden

derpaa at tale.

8.

Naar nogen Mand kla-

ger paa Markeskiel,

som ej er Minde til, ej

heller findis Sandemaends

Brev, at tilfom er giort

og soret Markeskiel, og ej

heller findis Steen, eller

Stabel, da skuUe Sande-

msend dertil brugis; Men
er der nogen Minde til,

at der haver tilfom vaeret

omsoret, og nogen Mand
af dem lever, som soret

have, da maa der ej mere

omsvaeris.

9.

Hvor Sandemaend have

soret Skiel een gang,

og Steenene ere siden

blevne optagne, der skuUe

San-

§ 6: Reces 1558 § 27 [Vt
JLov ly55],

§ 7: JLov 2,21.

§ 8: Reces 1558 § 27; JLov
2,21.
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Sandemaend dog ikke med

Eed sette Steen, naar de

paaeskis til Tinge.

10.

Steen, som indf0ris og

settis i Grib, og ikke

indferis ved Sandemaend,

den b0r igien at optagis.

11.

Ingen skal forbydis at

kalde Ejendom, Mark

eller Skov, til Reebs, i

hvem og derudj Lod og

Deel haver.

12.

Tage alle Ejere ved

Reeb paa Tinge, da

maa een Mand, eller to,

det siden ejformeene, og,

naar Reeb mselis, da skal

hver Mand opgive sin

Hsevd i al Marken, uden

det er Ornum, Stuf, eller

Sserkiob.

E
13.

r Ornum, eller Een-

deel Jord,

paa

paa Marken, da skal den

vsere af Alders Tid og

sser merket med Steen,

eller Stabel, eller Gryft,

og da reebis den ej, fordj

den er den gandske Bye

fragangen. Men er den

ej merket, som sagt er,

da ganger den under

Reeb, i livor . gammel
Hsevd mand paa den kand

have.

14.

Den mand, som siger

sig at have mindre

af Jord, som kaldis Boel,

end hannem bar, hand

kommer det heele Boel

til Reebs. End skil Boel

ved andet, da kommer
den, der paakserer, den

gandske Mark til Reebs.

15.

Naar Mark reebis, da

maa der ej gioris flee-

re GaardsEje enten iFier-

ding, Boel, eller Ottinger,

end

§ il: Recesl558§28;Haandf.
1559 § 33; 1648 § 33,

§ 12: JLov 1,50; 1,55.

§ 13: JLov 1,46,

§ 14: JLov 1,45.
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end som der af Alders Tid

vseret haver; Dog skal det

ingen Husbond vsere for-

meent at deele sine egne

Bonders Jord ved Reeb,

som hand christeligt og

billigt befinder, saa fremt

ingen anden haver Lod og

Deel i Marken.

16.

Falder nogen Mands

Eeeb under anden

Mands Bygning, og hand

vil ej borttage sin Bygning,

som hand bygt haver, da

haver den anden Magt til

at tage af hans TJbygte

Jord paa Marken, hvor

hand vil, Reeb for Reeb.

17.

Naar Mark og Skov

reebis, og een vin-

der noget fra den anden

ved Reebningen, da har

hand dog ingen Ret til

at S0ge den anden for

nogen Omkostning.

18. Naar

18.

Naar ellers Reeb paa

Skov af andre Lods-

ejere begseris, og det lov-

ligen bevisis, at een haver

ilde forhugget den Skov,

som hand i Vserge haver,

og noget af samme for-

huggenSkov falder under

dens Reeb, som sin Skov

fredet haver, da b0r hand

at gi0re hannem Fomejel-

se derfor af den beste Skov,

som den anden tilkommer,

efter hans Villie og N0je.

19.

Den Skov, som een gang

lovlig skift er, bor

ej meere at skiftis, enddog

at Marken gaarunderReeb,

uden det skeer med alle Ej-

eris Minde; Dog dersom

nogen af de giorte Skovs-

lodder ved Arv, Kiob,

Mageskifte, Indforsel, el-

ler i andre lovlige Maa-

der, falder siden paa

fleere

§ 16: JLov 1,55. § 19: Tors Artikler § 7.
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fleere Lodsejere, da maa
den Lod skiftis, at een

liver kand vide sin Deel.

20.

M0dis Mands Skov og

anden Mands Mark,

da bor den, der Skov ejer,

saa langt som Grenene

lude ogRoden rinder, uden

det er Alminding, som
ingen veed sin sser Lod

udj, der ejer Husbonden

Jorden og Bonden Skoven.

21.

Afhaender nogen Ejer-

mand sin Skov, som

til Svins Olden er ansla-

gen, eller den hannem ved

Indf0rsel, eller i andre

Maader frakommer, og an-

dre have af Alders Tid haft

i Skoven deris Grsesgang,

Giersel , Agerland, eller

Engbond, som ligger til de-

ris Gaarde, da beholde de

deris

§ 20: JLov 1,53.

deris Rettighed, som de af

Alders Tid haft have, og

den, som Skoven ejer,

kand ikke tilholde sig no-

gen Rettighed der til

Grsesgang, eller H0ebie-

ring, eller tilegne sig vi-

dere end Oldentraeeme og

Grunden, saa vit som
Grenene lude og Roden
rinder.

22.

Setter nogen Svin i

anden Mands Skov,

naar Olden er, og de ikke

ere brsente med tilborligt

Merke, da maa de opta-

gis af Skovens Ejere, og

hvis de ikke inden tre

Dage, efter at det er Svi-

nens Ejere tilkiende givet,

fra hannem udl0sis, da

beholder hand dem anger-

10S.

23.

Hvor Fsellet findis, der

skal ingen bruge

Fsellet i Skov, Mark, Fae-

gang

§ 23 : Reces 1558 § 29; Eaandf.
1559 § 7; 1648 § 7.
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gang,eller Fiskevand,yder-

meere end hvers Lod kand

taale.

24.

Findis Skove, som fleere

end een Lodsejer ere

til, og de ere Uskifte, da

skal slige Skove aldelis

vsere i Fred, og intet hug-

gis derudj enten af Lods-

ejeme, eller andre, fer end

samme Skove blive saa

skifte og reebte, at hver

veed, livor bans Lod kand

falde. Vil siden nogen

Ejer liugge, da hugge paa

sin egen Part. Fordrister

sig nogen herimod at hug-

ge, eller liugge lade, i

Uskifte Skove, enten Lods-

ejere, eller andre, da maa
hver Lodsejer, som haver

Lod og Deel i samme Sko-

ve, deele derfor, ligesom

det var hugget i hansEene-

merke.
26.

Ingen maa jage, sky-

de, fiske,

eller

eller det lade giere, paa

de Stseder, hvor hand sig

ikke Lod og Deel til Grun-

den kiender, med mindre

hand derfor vil stande til

Rette som for Uhiemmelt.

26.

Ingen Lodsejer maa give

anden Mand Forlov til

at jage paa Fsellet, eller

fiske i fsellisSee, eller fersk

Vand, med mindre hand

enten selv, eller hans egne

Folk ere derhos.

27.

Hvo som rejser Dyr,

om end skiont hand

saarer det paa sin egen

Grand, saa haver hand

dog ingen Rettighed der-

til, dersom det falder paa

een andens Grund.

28.

De, som eje saadanne

Ssedegaarde, som

ommaeldis i denne Bogs

tredie Capitels ferste

og tyvende Ar-

tikel,

§ 24: Reces 1558 § 30.

§ 25: Reces 1643 2, 25. 1.

§ 26: ESLov 2,58; Reces 1558

§ 68,

§ 28: jfr. Frdg. 1681 19 Febr.

§ 1.
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tikel, nyde Jagtfrihed, og

maa holde Skytter, ikke

alleene iderisEenemerker,

men ogsaa paa deris Gods,

som er i Fsellig, hvilket

dog ikke skal ligge Isen-

gere end to Mile fra Sse-

degaardene. De, som rin-

gere Saedegaarde have, end

som sagt er ; Item de, som

ej efter denne Bogs tredie

Capitels tjvende Artikel

privilegerede ere , nyde

Jagtfrihed IderisEenemer-

ker, men ikke paa Fsellet.

29.

Ingen maa paa FsBllet

slaa stort Vilt; Dog
hermed ikke meent Daa-

dyr og Raadyr.

30.

Hvo som til Jagt og

Skytte at holde er

berettiget, skal antage

Skytten for vis aarlig

Len, og holde ham Dug
og Disk for, eller betale

ham

ham med Kostpenge, og

ingenlunde have nogen,

som stykkeviis lader sig

betale for hvis de skyde,

eller fange. Gior Hus-

bonden herimod, have for-

brut sinJagtfrihed, og ej til-

ladis den igien atbekomme.

31.

Hvilken Skytte imod

sin Husbonds Villie

og Videnskab noget Vilt,

ved hvad Navn det naev-

nis kand, enten skyder,

eller i andre Maader fan-

ger, og enten bortsksenker,

eller sselger tilfremmede,

og hand dermed antreffis,

skal uden alNaade straf-

fis paa Bremmerholm i

tre Aar, og de, som med
hannem kiebe, eller i

andre Maader handle,

straffis som de, derki0be,

eller handle med Tyve.

32.

He Skytter, som i

Skov, eller

Mark,
A

§ 29: Reces 1558 § 29; Haandf,

1559 § 7/ 1648 § 7.

§ 30: Frdg. 1681 19. Febr. § 4.

§ 31: Frdg. 1681 19, Febr. § 4.

§ 32: Frdg. 1681 19. Febr. § 5.
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Mark, som deris Hasbond

haver Faellet udj, maa pas-

sere, skal have deris Hus-

bonds Jagtskilt, som med
Kongens eget dertil ordi-

neret Stempel skal vaere

stemplet. Antreffis nogen

med Bysse, eller Jagthun-

de, og haver ikke Jagt-

skiltet paa sig, da straffis

hand som een Krybeskytte.

33.

Paa Fsellet maa ingen

enten selv, eller ved

sine Betiente, jage, fange,

eller skyde, Hiorte, Hin-

der, Dyr, Raadyr fra den

forste Martii til den f0rste

Augusti : Agerhens fra den

forste Februarii til den

f0rste Julij: Harer fra

den forste Martii til den

forste Julij. Betreffis no-

gen Skytte herimod at

giore, straffis uden al

Naade paa Bremmerholm

i Jern i tre Aar, og

Husbonden, om det er

skeet

skeet med bans Yillie og

Videnskab, have forbrut

sin Jagtrettighed.

34.

Ingen Husbond maa no-

gen Tid give sin For-

pagter, eller andre, Forlov

til at jage, eller skyde

paa Fsellet, eller bortlaane

sit Jagtskilt der at bruge,

under sin Jagtrettigheds

Fortabelse.

35.

Fordrister nogen sig til

at skyde i Kongens

Vildbane, eller paa de

Stseder, som Kongen sig

selv haver forbeholdne,

da skal hand, om hand

Husbond er, give for een

Hiort et tusind Rix Da-

ler: For een Hind,

Daadyr, eller andet gtort

Vilt, otte hundrede Rix

Daler: For et Raadyr

sex hundrede Rix Daler:

For een Hare fire hun-

drede Rix Daler, og for

Sva-

§ 33: Frdg, 1681 19. Fehr, § 6. § 34: Frdg. 1681 19. Febr.§6.

§ 33: Frdg. 1662 13. Maj.
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Svaner, Gses, JEnder, Ager-

hens , og alle saadant

Slags vilde Fugle, i hvad

Navn de have, to hundre-

de Eix Daler til Uefter-

ladeligStraf, ogderforuden

Kongens hojeste TJnaade

at forvente.

36.

Men dersom nogensTie-

ner, eller Skytte,Hu8-

bonden Uafvidendis, til-

fordrister sig der at skyde,

eller odelegge noget Vilt,

enten hand Jagtskilt ha-

ver, eller ikke, skal hand

af hvem ham kand over-

komme antastis og bindis,

og til Tinge foris, og der

paa sit Liv denunis.

37.

Befindis nogen Jorddrot

at jage, eller sky-

de paa andens Gods,

som hand ej selv haver

Lod udj, da bode hand

til den af Ejermsendene,

som

som hannem tiltaler og

ham det overbeviser, hun-

drede Lod S0IV for hver

Gang det skeer.

38.

Gwr hand det i nogen

Mands Eenemerke,

b0de dobbelt til Ejerman-

den.

39.

IAlmindelighed maa in-

gen, som ikke Jagtfri-

hed have, som forskrevet

staar, i hvem de og ere,

enten Kongens hoje, el-

ler nedrige. Civil eller

militariske Betiente, eller

andre Kongens Under-

saatter, under overskreven

Straf bruge nogen Jagt,

eller Skyden, ej heller

holde nogen Mynder, el-

ler Jagthunde, imder et

himdred Lod S0IVS Straf til

Kongens Qv^esthuus for

hverHund,og skal Kongens

Jagtbetiente og Skovri-

dere.

§ 36: Frdg. 1662 13. Maj

;

Reces 1558 § 67,

§ 37: Reces 1558 § 67. .

§ 39: Frdg. 1681 19. Febr.
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dere, saa og een hver

Skytte, som Jagtskilt forer,

Magt have dennem at

ihielskyde.

40.

Saa maa og ingen Priest,

Foget, eller Bonde,

paa Landet have nogen

lose Hunde gaaende, med
mindre de ere lemlaeste

paa deris hojre, eller ven-

stre, Forbeen. Overkom-

me fomsevnte Jagtbetiente,

Skovridere, eller Skytter,

eller andre, som Jagtfri-

hed have, saadanne Ulem-

Isestede Hunde paa Mark,

eller i Skov, da maa de

dem ihielskyde; Men i

Gaardene, eller paa Gader-

ne, maa de det ej giore.

41.

Skydernogen paaHiem-
mel, som betreffis at

jage, eller skyde, eller Jagt-

hunde med sig at fore, da

skal

skal hand skikkis til Kon-

gens Amptmand, eller an-

holdis afhvilkenEjermand,

der hannem kand antreffe,

indtil hand skaffer sin

Hienmiel; Men den, som

gaar i Hiemmels Stsed,

skal svare til bans Gier-

ninger, i hvo hand og er,

efter Loven om Hienmiel.

42.

Hvor fsellis ferske Soer

eller Vande ere, der

haver een hver Magt at

fiske udj, saa vit hans

reebdragen Jord stoder til

Soen, eller Vandet, og

indtil Mitstr0ms, og maa
hand ingenlunde drage sit

Gam op paa anden Mands
Jord, eller Grand, eller

sin Baad der opdrage, el-

ler sit Gam udbrede, el-

ler ophsenge ; Ej heller maa
mand giore Fiskegaarde

videre end mand haver

Jordgrund, og ej Isengre

end til Mitstroms, uden

mand

§ 40: Frdg. 1681 19. Febr, § 3.

§ 41: Reces 1558 § 67.

§ 42: Tors Artikler § 6; SLov
§ 201.
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mand haver Gaardfsest-

ning paa den anden Side

tvert over.

43.

Een hver maa nyde

Aalegaarde for sin

egen Grund, undtagen i

de Fiorde, som Kongen

og den meenige Mand ha-

ver Skade af.

44.

Ingen maa nogen ny

Laxegaarde oprette,

som kunde vsere de gamle

Laxegaarde, eller nogen

Mand, til Skade.

45.

Ingen Baandgarn, eller

Euser, skal settis fra

Hagedybet, som ligger ved

0ekloster og til Halsvede,

saa vit som Kongen ha-

ver ladet det udvise; Ej

heller skal settis Baand-

garn, eller Ruser, paa

Korsholm, eller i Haa-

dybet, nsermere end det

Skils-

§ 43: Eeces 1558 § 31.

Skilsmaal, som staar imel-

lem Dokkedal og Egense,

adviser; Men andenstaeds

iLimfiorden maa de bru-

ge Ruser og Baandgarn;

Dog ikke settis saa nser

Dybet, at Seglatzen der-

med forhindris, og skal

der vaere et Skielde og

Nsedbor haengendis paa

alle Raadhuse i Ki0bstse-

derne hos Limfiorden, hvor-

efter een hver skal vide

at binde deris Baandgarn,

Ruser, N8edgarn,Vokkalve^

og andre Gam, og skal

ingen Gam, som ha-

ve mindre Maske, end

som sanrnie Skielde udvi-

ser, ^ bmgis i Limfiorden,

eller nogen andenstaeds

over alt Riget. Findis

nogen at bruge Baand-

garn, eller Sildevaader,

mindre bundue end som

sagt er, eller fordrister

sig til at gi0re imod no-

get af det, som her maelt

er, da skal hand, i hvem
hand

' Kilden hear : Voekalfv^e, der i Codex

Frid, er skrevet lUydelig og kan

keses: Vockalfve

§ 45: Reces 1558 § 61.
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hand er, have forbrut alt

bans Fiskeredskab ogSkib,

og derforuden trediesinds-

tyve Lod Solv til lige

Deele til dem, som paa-

ksere, enten de ere Indlsen-

diske, eller Udlaendiske,

og til sit Herskab og til

Kongen. Findis og Kon-

gens Amptmsend, eller

Fogder, at see igiennem

Fingre med nogen, naar

det bliver klaget for dem,

og ikke ville strafiFe der-

over, da skuUe de staa

Kongen til Rette derfor, og

vaere pligtige at oprette

hvis Skade derover kom-

mendis vorder imod dem,

som med Rette derpaa tale.

46.

Dog maa Kongens Un-

dersaatter, som boe

ved Limliorden, aarligen

fra St. Hans Dag Mitsom-

mer og til St. Bartholomsei

Dag bruge Fiskerj med
Pulsvaader, og ikke fer,

eller

eller efter den Tid. Be-

findis nogen paa andre

Tider at slaa med Puls-

vaader, eller at bruge no-

gen andre Vaader, som

ere paafundne og optaenkte

udj Pulsvaaders Staed, da

skuUe de derfor straffis

uden al Naade som for

audet Tyverj, og som for-

skrevet staar.

47.

Herretsfogden og andre

B0nder, som boe om-

kring Limfiorden skulle

vsere forpligtede at give

Kongens Amptmand det

tilkiende, om de belinde

paa andre Tider om Aaret

Pulsvaader at brugis, eller

andre Vaader, som i den

Stsed ere optsenkte. For-

sommeHerretsmsendene at

give det tilkiende, da skal

Herretsfogden dem alle

tiltale, hvor det skeer, til

saa laenge de dem udlegge,

som det giort have.

48. In-

46-47: Reces 1570 § 14.
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48.

Ingen Landsbyer, eller

Bondergaarde, maa 0de-

leggis for at forbedre Sse-

degaarders Avling med.

49.

Ingen maa paa anden

Mands Jord uden bans

Villie Huus eller nogen

Bygning sette, eller grave,

eller lade Vand Hyde.

50.

Ingen maa paa Fortog

bygge, fordj Fortog er

alle Mands. Hvo som Ejer

er i Bye, hvor meget som
band haver i Bye, maa
hand jo kalde paa Fortog,

om nogen Mand haver det

minsket, eller forkraenket.

5L

Alle Tofte, som i

Bye ere , skuUe

have Fortog, baade gam-
le og some Tofte. Det
er some Tofte, om

alle

alle Ejere iBye tage een

Deel, der ligger i Bye

Ubygt og gi0r til Toft, der

for var Agerland; Dog
saa, at af den samme soren

Deel gioris ogsaa Fortog.

52.

De, som boe uden Adel-

bye, skulle af deris

eget fange dem selv For-

tog. End ere alle Ejere

flytte fra Adelbye, og sider

een efter, da er hand naer-

mere at kalde dem efter

igien end de hannem bort,

uden hand taal og tier

for Isenge, det er tre Aar

Uka^rt.

53.

0dis Adelbye, da skif-

tis det, som for var

Fortog som anden Jord

til Bye og til Boel.

E
54.

r Toi-p giort ude

paa Marken,

§ 48 : Frdg. 1682 28. Jan, § 4.

§ 49: JLovl,57.
§§ 50-53: JLov 1,51.

§ 54: JLov 1,47.
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og baade Ager og Eng er

skift, og tvistis der om
hvad til Torp herer og

hvad til Adelbye, da skulle

de vide dot, der i Adelbye

boe. Tykkis dem, som boe

i Adelbye, at det Torp

staar dem til Skade, da

maa de kalde dem efter

igien, om den Skade er

dem TJtaalig. End ville

de ej efter fare, da skal

mand legge dem Lavdag

for paa Tinge efter at fare.

Side de, efter at de ere

lovlig opkraevede og op-

deelte, bode deris Volds-

boder; Dog om de have

tre Aars Hsevd paa deris

Bygge XJksert paa Tinge,

da maa mand dem ej op-

deele.

55.

Hvo som setter Gaard,

eller Huus, i Byens

Vong, hvor Bondeme ha-

ve deris Ager og Eng,

enddog hand bygger paa

sit eget, da skal hand dog

sette

sette det saa, at hand paa

sit eget haver baade For-

tog og Faegang og Farvej,

alle Ejere skadisl0se, eller

tage det bort igien.

56.

Ingen maa have enten

Port, Dor, eller Ud-

gang, eller Vinduer, eller

Udsigt der, som hand in-

gen Fortog haver, med

mindre hand lovlig Ad-

komst, eller Haevd, derpaa

haver.

XI. Cap:

Om M0ller og

Vand.

1. Art:

Mand maa ej gi0-

re Molle af ny,

uden mand haver Dam
og

§ 55: JLov 1,48. § 5G: jfr. JLov 1,52.

§ 1: JLov 1,57.
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og Damstsed, og saa at

Vandet flyder ej paa anden

Mands Eng, eller Ager,

og spilder ej med Bagflod

de gamle MoUer, der af

Alders Tid vseret have.

Vorder MoUe giort uden

Forbud og alle Maends

Paaklage, og fanger den,

der bygte, tyve Aars Hsevd

derpaa uden Klage, da bor

hand atnydeFlod og Flod-

stsed, Dam og Damstsed

ogDamsbond. Talis der-

paa, for MoUen vorder

giort, da skuUe Synsmsend

tilvisis at besigtige hvad

heller hand flyder paa sit

eget, eller paa anden

Mands Jord.

vit Vandet kand Skade

giore ; Hand maa og ikke

lade Vandet flyde paa Lan-

devej, eller bans Naboers

Skovvej, eller Kirkevej,

uden deris Minde.

Kongens Tienere skul-

le S0ge de Kongens

MoUer, som de af Alders

Tid pleje, og til den Ende

skuUe Amptmsendene have

god Indseende, at M0I-

lerne vel ved Magt hol-

dis, og at med Maalen og

MoUers Toldkar tilborli-

gen omgaais, saa Bon-

deme ikke have billig

Aarsag til at klage.

Hvo som haver Vinter-

eller Grses-MoUe,

hand skal optage Stiebordet

den forste Maji, og ej sette

det neder igien, for end

alt Hoe og Kom er inde af

den Stsed, eller derhos, saa

vit

4.

Bondernis Sqvatmoller,

som ere paa een Miil

user rette Landgieldsmol-

ler, som holdis ved Magt,

og noksom kand Bonder-

nis Maalning forrestaa,

skal afskaflfis; Dog de

Sqvat-

§2: jfr. ESLov 3,6 og SLov
§ 203,

§ 3: Reces 1643 2. 9. i.

§ 4: Reces 1643 2. 9. 2 [V:
ESLov 3,6].
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SqvatmBller undtagne, som
der af Alders Tid haver

gaaet Landgielde af, og i

Sodskinde Skifte , eller

andre Skifter, er« gangne

paa Lod, og bevisis at

regnis for Landgielde.

Ej
heller maa nogen

I

Bonde, som haver

Huus og Gaard, nogen

Vejer- eller Heste-MoUe

af ny lade opbygge paa

nogen Staid, hvor Land-

gieldsmoller Maalningen

beqvemmelig kunde forre-

staa.

Hvo som fselder Vand

af sit ssedvanlige Lob,

og Eende andre til Skade

hand skal stsevne det til

igien inden femten Dagft,

og bode alle Ejere tre

Lod Solv; Men spilder

mand andens Molledam,

eller Fiskedam, og det

lovligen bevisis, da betale

hand Skaden og bode tre-

diesindstyve Lod Solv.

8.

Om ny Fiskedamme er

samme Lov som om
ny Moller.

6.

Mand maa ej nogen til

Skade f^elde Vand
fra sit ssedvanlige Lob,

som det af Alders Tid lo-

bet haver, og ejfraanden

Mands Fiskedamme, og ej

fra anden Mands Jord.

7. Hvo

Stemmer mand MoUe-
dam, eller andet Vand,

hojere end lovligt er, og

det siden udbryder og gior

Skade paa andris Moller,

eller Dsemninger, da b0r

hand at betale Skaden ef-

ter Uvillige Maends Sigelse.

Xn. Cap:

§ 5: Reces 1^43 2. 9. 2.

§ 6: JLov 1,58.

§ 7: Tors Artikler § 1.

§ S: JLov 1,58.
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XII. Cap:

Om Geder, U-udskaarne

Heste, Stodhors.

1. Art:

Geder maa frit holdis,

hvor Heede er og

ikke findis TJnderskov, og

hvor mand kand holde

dem paa sit eget uden

Skovenis og hver Mands
Skade.

Holdis Geder anderle-

dis, da maa hver

Jorddrot og Lodsejer dem
optage og til naeste Hospi-

tal foiskikke uden Proces

og Dom.

3.

Ingen maa lade U-
udskaaren

Hest

§ 1: Reces 1568 § 65 jfr,
Skovordinans 1670 20,
Oktbr. § 9.

Hest lobe los paa Fselle-

det efter Paaske, som ikke

er fiorten Palmer lioj, el-

ler ni og et halft Qvarter

Ssedlansk Maal. Hvo der-

imod gior have forbrut

Hesten til Kongen og saa

meget som den er vserd

til Lodsejeme, og skal

hver Bye vaere forpligtet

til at holde een, eller fleere

saadanne Heste efter for-

skrevet Maal, som fomo-
den gioris til ByensHopper.

Hvo som haver Stod-

hors, hand have dem
i Fold i sin egen Mark,

og have til dennem Hyrde

;

Vil hand ej det giore, men
Oder med dennem anden

Mands Vonge, da bode saa,

som i den siette Bogs

fiortende Capitels tolvte

Artikel herefter maeldis.

Bliver hannem forrelagt

paa Tinge, at hand skal

holde dem af Vong, og de

sidep

§ 3: Reces 1643 2, 30. 1,

Frdg. 1680 5. Marts.

§ 4: JLov 3,55,

r
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siden der indkomme, og

fange nogen Skade, have

den for Hiemgield.

5.

End hvo somhaver Stod-

hors paa den Mark,

som hand ikke er selv Ejer

udj, da maa Ejermsendene

til Tinge forrelegge ham
Dag at tage sine Horshiem

;

Vil hand ej, og fange de

siden nogen Skade, vide

sig det selv, fordj at uden

deris Villie maa hand hver-

ken 0de deris Graes paa de-

ris Fsellet, eller deris Kom
i Vong, med Stodhors.

6.

End kiober mand een

ringe Deel Jord paa

anden Mands Mark med

Svig, fordj hand vil ode

deris Graes og Mark med

sine Stodhors, da maa

hand ej have meere

paa Auret, eller Faellet,

end hans Lod kand

taale

§^§ 5^7: JLov 3,55.

taale efter deris Tykke,

som i Byen boe, fordj at

de vide best hvad deris

Mark kand fode.

7.

Vorde Stodhors skabe-

de, og den, der ejer

dem, vil ej forvare dem

saerlig paa sit eget, da maa

Ejeme, naar de hannem

det til Tinge forrel^gt

have, jage dem i Dynd og

Bl0de, og draebe dem uden

Paatale. Det samme er

og om tamme Hors, om

de vorde skabede.

XIU. Cap:

Om Bier og Tilde Dyp.

1. Art:

Hvo som Bier haver,

hand skal ael?

vogte dem med Gierdo,

saa

§ 1: JLov 3,38.
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saa at anden Mands Fse

kunde dem ej nedkasta of
spilde. End er Gierdet

saa'lavt, at andemMands
Pae kand gange i Gaard

og spilde dem, vide sig

det selv, og fange ej an-

den Bod. ,

2.

End vordernogenMands

Fse stunget til Dede
uden for Mandens Bie-

gaard, da bode hand ikke

derfor, der Bierne ejer.

3.

End voider det stun-

get ihiel i Biegaar-

den, da gielde hand Ska-

den, der Bierne ejer, for-

dj hand hafde ej lovUg

Lukke ona sine Bier. -

4.

F0lger een Mands Bier

anden Mands op, da

skal den, som ejer de Bier,

der opflye, med andre Na-

boer

boer byde den anden Ejer

Faellig til paa samtlig

Bier; Vil hand ej det an-

tage, og forkomme de Bier

siden de andre, da tage

hand Skade for Hiemgield.-

5.

End flye nogen Mands
Bier fra hannem, og

hand folger dem af sin

egen Gaard til Saede i an-

den Mands Skov og Tr»,

da skal hand sige hannem
til, som Skoven ejer, og

kand hand dennem saa

udfange, at hand ej for-

daerver bans Trae, da tage

hand sine Bier. Detsanmie

er og, om de flye paa an-

den Mands Huus.

6.

End siger hand, der

Traeet, eller Huset,

ejer, at Bierne ere bans

egne og fra hannem flojne,

da b0r hand det lovligen

at bevise.

7. End

§§ 2-3: JLov 3yS8.

§ 4: JLov 3,39.

§ 5-6: ESLov 3,37,
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7.

End begser hand, som

Traeet eller Huset

ejer, at den, som vil Bi-

eme sig tilholde, skal med
Eed bekrsefte, at de ere

bans egne, og hand den-

nem fulte, da bor hand

derpaa at giore sin Eed.

8.

Vil Bonden, som Traeet

ejer, ej faelde sit

Trse, da stande Trseet,

og hand vaere Ejermand til

Bieme, der dennem ejer,

og, naar Trseet faeldis, have

baade Honning og Bieme.

10.

F0der mand vilde Dyr

op, som Ulve- eUer

Biorne-Hvalpe, og de vor-

de lose, og anden Mand
draeber dem, da beder

hand ikke derfor. End i

Bondens Haevd maa de

ikke drsebis, uden det

skeer til at frelse sig selv,

om de ville giore Skade.

XIV. Cap:

Om Gield.

Tager den, der Skoven

tilhorer, Bierne bort,

da er det Tyverj, eller

Ran. Det samme er og,

om anden Mand tager

dem bort; Dog skal hand,

der ejer Bieme, sette

Merke paa Trseet, indtil

det vorder hugget.

10. F0-

1. Art: '

Alie Saedlanske Gields-

breve paa aarlig

Rente lydende skulle stilis

til den ellevte Junij, til

hvilken Tid Renten og Ho-

vedstoelen skal betalis. Om-
slags Termin i Fyen skal

vaere den fierde og tyvende

Fe-

§§ 7-8: ESLov 3,37.

§ 9: SLov § 186.

§ 10: JLov 2,36,

§ 1: Beces 1643 2. 15. 15;
Frdg. 1656 17. Decbr,;

1671 1. Avg.
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Februarii, og iJydland i

Viborg den ellevte Martii.

2.

Dog skal hermed ikke

vsere meent hvis Con-

tracter og andre Breve

som enten i Kiob eller

anden Handel gi0ris, og

derfor ikke til saadan een-

lig Termin saa egentlig

kunde henf0ris, videre end

livers Lejlighed det kand

lide og medbringe ; Ej hel-

ler hvisFundatzer, som en-

ten til Kirker, Sfcoler, Fat-

tige, eller anden stetzva-

rendis Brug, i forrige Tider

giorte ere, med mindre de

med Nytte og Beqvemme-
lighed til forskrevne Ter-

miner kunde forandris.

3.

NaarBetalningen skeer

inden nseste otte

Dage fra fomsevnte Ter-

mins begyndelse, da skal

det for godBetalning agtis.

4 AUe

AHe Gieldsbreve, som

ere seldre end tyve

Aar, skuUe vsere d0de og

magtisl0se, med mindre de

inden fomsevnte Tid med
Skyldenerens Paaskrivelse,

eller med nyt Brev, eller

Creditorens Opsigelse, eller

Beskikkelse, eller Tings-

vidne, ere fomyede.

Til Bente af Penge,

Kom, eller andet,maa

ej h0jere tagis end sex af

hundrede aarligen. Be-

findis nogen meere at tage,

have forbrut al Hoved-

stoelen, halfdeelen til

Kongen, og halfdeelen til

den, der paaklager.

6.

I
mod rigtige og pure

Haandskrifter b0r ej

omtvistet Gield, eller

Eegnskaber, at an-

seeis ; Men Eegn-

skab

§ 2: Reces 1643 2. 13. 15,

§ 3: Frdg. 1654 14. Juli jfr.

Frdg. 1656 17. Decbr.

§ 4: Reces 1643 2. 15. 13.

§ 5: Reces 1643 2. 15. 11;
1558 § 66.

§ 6: Retsbrug (Udvalg 4,245\

18*
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stab imod Regnskab ber

at komme til Afregning.

7.

Haver Creditor efter

rigtig Haandskrift

lovligen 80gt sin Skylde-

ner til dens Betalning, eg

Skyldeneren derimod ogsaa

haver lige rigtig Haand-

skrift af sin Vederpart,

men haver hannem ikke

lovligen S0gt efter den,

da bor hand, som lovligen

S0gt er, at betale sin

Gield, som hand lovligen

er S0gt for, og s0ge sin

Vederpart igien lovligen

for sin Betalning,

8.

yexelbreve b0r saa gyl-

dige at anseeis, som

de allersterkiste Haand-

skrifter, og skal i dennem

Summen to Gange skrivis,

een Gang med Bogstaver

og een Gang med Cipher,

saa

§ 8: Frdg. 1681 16. April VI

f§ 15; 2; 3.

saa og udtrykkeligen set-

tis, at det er Vexelbreve,

og givis gemeenligen in

duplo, prima og secunda,

og fleere, cm Parterne

derom saa foreenis, og

naar i dennem mseldis,

at dets Vserd som de ly-

de paa, er annanmiet*, have

de deris fulde Kraft, en-

ten de med reede Penge,

eller Vare, ere betalte,

eller ved Modregning mod

anden Gield, eller Reg-

ning, ere ndgivne.

9.

Om noget Vexelbrev

af andre fremmede

Staeder ikke egentlig efter

denne Anordnings Indhold

er indrettet, skal det dog

her i vore Riger nyde

fuldkommen Vexelret,

naar alleene kandbevisis,

at dets Indhold paa det

Staed det er udgivet, er

for et fuldkommet Vexel-

brev holdet og anseeit.

10. Den,

• 8aai. KNPTU; A: annammed

§ 9: Frdg. 1681 16. April VI

§ 21.
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10.

Den, som Vexelen trek-

kis paa her i Eiget,

er forpligtet inden fire og

tyve Timer at erklsere sig,

om hand Vexelen vil an-

eller ikke.

11.

Antager hand Vexelen,

da skal hand det

derpaa med egen Haand
tegne, og sit Navn under-

skrive med Dag og Dato.

12.

Hvis nogen saaledis een

Gang antager, maa
hand ikke siden fragaa;

Men om hand med sinPaa-

skrivelse enten forlaenger

Tiden, eller Mynten foran-

drer, eller nogen anden

Meening der tillegger, uden

dens Villie og Samtykkef,

som Vexelen skal betalis

til, da skal det intet gielde,

men

men hand vsere forpligtet

til at betale efter Vexel-

brevets Indhold.

13.

Vil hand ikke den an-

tage, da skal den, som
Vexelen fremforer, efter

fire og tyve Timers Forleb

derpaa protestere for al Om-
kostning og Skade enten

ved Notarium publicum

med Vidnisbyrd, eller, hvor

ingen er,. ved Bye- og

Raadstue-Skriver, ellerved

tvende lovfaste Msend, som
skuUe vsere pligtige derpaa

strax et Instrument at

forfatte, og skal den, som
Protesten giort haver, vaere

forpligtet den tillige med
det eene Vexelbrev, om
tvende udgivne ere, med
forste Post, som afgaar,

efter at hand Protesten

beskreven haver bekom-

met, til den, som Vexel-

brevet udgivet haver, at

tilskikke, eller at advare

hannem, opa Instrumentet

ikke

§ 10: Frdg. i68i 16. April

VI § 5.

§ 11: Frdg. 1681 16. April VI
§ 6.

§ 12: Frdg. 1681 16. April VI
§§ 6; 17.

§ 13: Frdg. 1681 16. April

VI § 7.
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ikke saa hastig kand blive

fserdigt, at Vexelen ikke

er bleven antagen.

14.

Tager den, som Vexelen

skal betalis til, her-

udj Forsommelse, have

Skade for Hiemgield, at

ingenBetalning efterVexel-

ret kand fordris.

15.

Den, som antagerVexe-

len, er skyldig uden

nogen Udflugt, eller Ind-

vendning, til den af han-

nem satte Tid at betale;

Og hvis hand ikke otte

Dage efter Forfaldsdag

betaler, da b0r den, som

Vexelen skal betalis til,

at protestere og advare

den, som Vexelen udgivet

haver, paa den Maade, som

mseldis i den trettende

Artikel.

16. Fin-

§ 14: jfr. Frdg. 1681 16. April

VI § 8.

§ 15: Frdg. 1681 16. April VI

§ 9.

16.

Findis hand herudj for-

80mmelig, og i det

Isengste tj Dage efter For-

faldsdagen lader det Upro-

testeret, have Skade for

Hiemgield.

17.

Naar Vexelbrev er an-

taget, da er baade

den, som det antaget ha-

ver, saa og den, som det

udgivet haver, begge for-

bmidne at svareden, abm

Vexelen skal betalis til,

til al Skade og Omkost-

ning, og maa hand S0ge

hvilken ham lyster, eUer

dembegge tillige, saa fremt

hand haver efterkommet

hvis som her oven for-

skrevet staar.

18.

Den, som Vexelen be-

kommer at betalis tit

hannem selv, ellerbans Or-

dre, haverMagt til at over-

drage

§ 16: Frdg. 1681 16. April VI
§ 10.

§ 17: Frdg. 1681 16. Apnl VI

§ ii-

§ 18: Frdg. 1681 16. April VI

§ 12.
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drage til een anden Vexel-

brevet, om hand af han-

nem Fornojelse haver be-

kommet, og skal hand

skrive uden paa Vexel-

brevet, at Indholdet af

Vexelen skal betalis til

samme Person, og at hand

dets Vserd haver af han-

nem annammet, og det

med sit Navns TJnderskri-

velse bekraefte ved Dag
og Datum.

19.

Een hver kand give til

eller fra sig selv

Vexelbrev, hvorudj dets

Vaerd er befattet, og ha-

ver det den samme Kraft

og Ket, som ovenskrevne

Vexelbreve; Dog bor det

ej at stilis laengere^ end

paa to Maaneder, efter at

det er fremvist.

20.

Den , som Vexelen

skal betalis til, maa
ikke nogen Vilkor uden

paa

* Saal. KTU', AN: leengre

§ 19: Frdg. 1681 16 April VI
§ 14.

§ 20: Frdg, 1681 16. April VI
§ 18.

paa sin egon Eventyr ind-

gaa; Dog naar Betalnin-

gen skal skee, og Vexelen,

enten ikkun Halfparten,

eller een Deel vorder be-

talt, da maa handsaadan

mindre Sum paa godRegn-

skab antage, og ikkun saa

vit som den ovrige Ube-

talte Sum angaar prote-

stere, som for er maelt.

21.

I
ngen Vexelbrev maa be-

talis, for end Forfalds-

dag er forloben.

22.

Naar Vexelbrev ikke

vorder antaget, eller

til Forfaldsdag ikke bli-

ver^ betalt, da skal Vexe-

len og dens Lagie betalis,

og derforuden for Voxel og

Hervexel een af hundrede

Rente om Maaneden, for-

uden een half af hundre-

de udj alt for Factorens

Pro-

« Saul. KNTU; A : ikke vorder

§ 21: Frdg. 1681 16. April VI
§ 19.

§ 22: Frdg. 1681 16. April VI
§ 25.
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Provision, Protestens Be-

kostning og Brevpenge.

Renten skal regnis fra den

Tid, som Vexelen var for-

falden at skuUe betalis paa.

23.

Den, som efter Veiel-

brev,naar deter ikke

antaget, eller antaget og

dog ej betalt, og derpaa

er protesteret, haver at

fordre, b0r strai sin Sag

at forfelge i det seeniste

inden sex Maaneders For-

l0b, med mindre hand sin

Vexelret vil have forbrut.

24.

Ingen Arrest kand leggis

paa Vexelbrev, men det

beholder sit rigtig Lob;

Ej heller maa nogen frem-

mede Penge i Danmark,

eller Norge , arresteris,

som ved Voxel der ind

ere komne, og som igien

derfra skal remitteris, i

hvad Nation de og kand

tilhe-

tilhere, enten fot nogen

paakommendis Krig,^eller

for hvad anden Aarsag

det vaere kand.

25.

Intet Moratorium skal

befrj nogen for at be-

tale Vexeler.

26.

By
efogder i Kiobstaeder-

ne og Herrets- eller

Birke-Fogder paa Landet

skal strax uden nogen Per-

sons eller Vserdigheds An-
seelse forskaffe Ret og Ex-

secution overVexelbrevene

efter denne Anordnings

Inhold, og efter Elagerens

Ans0gning arrestere den

anklagte Person, dersom

hand ikke strax fomojer

og betaler, eller og efter

Sagens Beskaffenhed han-

nem lade faengsle; Og
hvis de det ikke efter-

konune, skulle de selv

erstate den Skade, som
for deris Ophold, eller

For-

§ 23: Frdg. 1681 16, April VI
§ 26.

§ 24: Frdg. 1681 16. April VI
§ 20.

§ 25: Frdg. 1681 16. April VI
§ 20.

§ 26: Frdg. 1681 16.Ap'il VI
§§ 21; 22.
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Fors0mi)ielse, alle dem,

som i Vexelbrevet ere In-

teresserede, kand foraar-

sagis.

27.

Og
som den, der Vexel-

brevet udgivet haver,

og den, som det accepteret

haver, ere saa hart for-

pligtede, da bor og den,

som Vexelbrevet ferst ha-

ver annammet, at vsere

forbunden Vserdien at be-

tale til den, som Vexel-

brevet udgivet haver, om
ikke anderledis aftalt bli-

ver, under lige Ret og

Punctualitet, som her nu
er maeldet.

28.

Og
skuUe saadanne Pro-

cessor strax til Ende

f0ris, med mindre andre

Creditorer concurrere med
den, som Betalning for

Vexelen S0ger, og da in-

den Aar og Dag Ufejlbar-

ligen til Ende bringis.

29. Hvo

29.

Hvo Gield haver at krae-

ve efter d0d Mand,

og haver ikke Haandskrift,

Contract, eller Pant paa

Gielden, hand skal, ved

sig selv, eller sit visse Bud,

angive det i Sterfboen

inden tredivende Dag, om
hand er i samme Bye.

End er hand uden Byen og

i Riget, giore det inden

sex Uger. End er hand

uden Riget, gi0re det in-

den Aar og Dag. Hvad
Creditorer angaar, som
Haandskrifter og Vexel-

breve eller Pantebreve ha-

ve, da,naarnogenvedD0-

den afgaar, som saadanne

Breve udgivet haver, maa
dens Arvinger, eller deris

Formyndere, lade til alle

Landstinge og de Ret-

tertinge , som Lands-

tingsret have , forkynde

dens dodelig Afgang, og

Creditorerne advare , at

de deris Fordringer i

Sterf-
r

§ 27: Frdg. 1681 16, April VI
§ 23.

§ 28: Frdg, 1681 16. April VI
§ 25,

§ 2i): JLov 1,23.
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Sterfboen indgive inden

Aar og Dag efter Forkyn-

delsen, om de ere i Riget,

eller, om de uden Riget

ere, sex Uger efter at de

i Riget ere indkomne.

Forsomme Creditoreme

det, da have de tabt deris

Ret til Sterfboen og Ar-

vingeme. Have Credito-

reme Forlovere, og de

agte nogen Tid at S0ge

Retaining hos dennem, da

bor de iligemaade inden

samme Tid efter Forkyn-

delsen dennem at advare

om hvis Forl0ftningsbreve

de af dennem have; Dog

bor alt dette at skee paa

Debitorernis ogForlovemis

egen Rekostning.

30.

Ville rette Arvinger,

som ere tilstaede og

ere myndige, fragaa Arv

og Gield, da skuUe de

sige sig derfra til det

f0rste Ting, som holdis

fiorten

fiorten Dage efter den Af-

gangens Dod og Boons

Forsegling; Men ere de

ikke tilstsede, da have de

Tid at blive ved, eller

fragaa, Arv og Gield, ind-

til det dem af 0vrigheden

bliver tilkiendegivet, at

Arven falden er.

31.

Tager ingen ved Arv og

Gield, da skuUe de,

som Arven fragaa, om de

ere saa nser tilstaede, eller

deris Vserger, eller naeste

Frsender, eller de, som i

Huset ere, give 0vrigheden

det strax tilkiende, som

med Besegling, Registe-

ring og Vurdering sig saa-

ledis skuUe forholde, som

tilfom sagt er om Arv i

det andet Capitei, saa vel

som forordne god Tilsyn i

Huset, at intet af Godset

bliver forkommet, eller for-

daervet; Og skal samme
Tilsynsfolk vaere tillat til

daglig Rrug og Ophold,

Kost

§ 30 : jfr. Codex 6. 30. § 31: Reces 1643 2. 15. 4.
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Kost og 01 og nodvendigt

Boeskab Ubeseglet til

Nytte at have og brage;

Dog at det rigtig regi-

steret og vurderet er.

32.

Dernsest skal Ovrighe-

den forordne een vis

Dag og Tid, og det paa

Landstingene og paa de

Rettertinge, som Lands-

tingsrethave, lade forkynde

paa Boens Bekostning, at

Creditorerne i Sterfboen

betimeligen og beqvem-

meligen kunde mode.

33.

Saa skal Ovrigheden ved

Rettens Middel, eller

andre dertil forordnede

godeMsend, liqvidere Boens

Midler og den bortskyl-

dige Gield, og giore

Overslag, hvad een hver

Creditor for sin For-

dring kand bekomme ; Si-

den skuUe de giore Lod-

ssede-

saedel^r, og een hver Cre-

ditor, som Lodden hannem
tilfalder, tage sin Betal-

ning ihvis hannem lyster;

Dog hvo som i Losere

begynder at tage, skal

blive derved, saa laenge de

tilstrekke. Iligemaade hvo

i Jordegods soger sinBe-

talning, blive derved, imens

tilrekker ; Tage sig og paa

et Staed og samlet der,

som han begynte, og ej

springe fra et Stsed til et

andet, imens der er noget

imellem.

34.

Falder der nogen Tvi-

stighed imellem Par-

terne, da skal de, som

denne Handel forrette,

derpaa kiende, som de

ville ansvare.

35.

Og
skal Rettens Middel,

eller de gode Maend,

som denne Handling forre-

staa, give een hver af Cre-

dito-

§ 32: Reces i643 2. 15. 1, 33-35: Reces 1643 2. 15. L
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ditorerne, som det begaere,

for billig Betalning under

deris Haender ogSegl b^-

skreven een Gienpart af

Boens Midler, Taxt, Li-

qvidation, og hvad een

hver Creditor til Udlaeg

bekommet haver.

36.

Bliver nogen ude, i

hvad Forskrivning

hand og haver, med min-

dre hand enten Pant ha-

ver, og derved vil forblive,

indtil hand efter Pante-

brevet bliver udlest, eller

og hand haver Forlover

og vil blive ved hannem,

og ej iBoen sege sin Be-

talning, da skal bans An-
deel efter Lodden af Ret-

tens Middel under een

god Mands Tilsyn han-

nem afsettis, og Aar og

Dag, dog paa Creditorer-

nisEventyr, forblive, med
mindre den, som det an-

nammet haver, i dets For-

verring

§ 36: Reces 1643 2. 15. 1.

verring eller Forliis er

Aarsag. Vil Creditoren

det efter Aar og Dag ej

annamme, da er det Kon-

gen hiemfaldet.

37.

Haver den Afd0de haft

noget af Kongens
Indkomster, eller Midler

under Haonder, og derfor

bor at gi0re Regnskab,

eller vseretVaerge forXJmyn-

dige, Skolis eller Fattigis

Forstander, eller Kirke-

vaerger, da skal den Gield,

som hand i saa Maader
skyldig befindis, f0r8t af

Boens Midler udgieris uden
nogen Afkortning; Der-

naest bor Husleje, Land-
gielde, Skat, Forstrekning

til Bondemis Avlings

Fortsettelse, Gaardfaeld S
saa og et Aars Tieni-

stefolkis Lon betalis ; Men
hvis nogen Amptskri-

ver, eller den, som Kon-
gens Skatter skal opbaere,

lader staa nogen Kongens

Skat-

' SuuL KPTU; A: Gaardefield

§ 37: Frdg. 1662 i. Maj; 1679
28, Febr.
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Skatter over et halft Aar

idetlsengste, da kandhand
derfor ikke have nogen

Prioritet enten hos Bon-

den, eller Proprietarium.

38.

Derefter skal i Agt ta-

gis rigtige Gields-

breve og Vexelbreve, og

over den Afdede, imens

hand levede, lovlige for-

hvservede Domme , eller

forkynte Maning, og om-
sider hvis efter Regnskaber

og uden Haandskrifter, el-

ler Domme, fordris.

39.

Ingen Indforsel, eller

TJdlaeg, maa skee i

saadan Boe, for end Cre-

ditoreme til Boon ere kal-

dede og Liqvidation skeet

saaledis, som sagt er, om
mand end skiont enten

for, eller efter, den Afgan-

gens Dod Dom til Betal-

ning forhvaervet haver.

40. Det

40..

Det skal een hver, som
formedelst stor Gield

og hans Indkomstis Ring-

hed ikke kand aarligen

udreede den tilberlige Ren-

te, som hand sine Credi-

torer skyldig er, og hand

dog i Tide, imens hand
haver Midler, vil rette for

sig, vsere tillat at opbyde

sit Gods til Creditoreme

;

Dog at der ikke et bedra-

geligt Forsaet med under-

lober; Saa skal hand og

have Bevis fra Kongens
Rentekammer, at Kongen
hos den Opbydendis intet

haver at fordre, som Op-
budet kand forhindre.

D
41.

en, som opbyder, skal

levere Landsdommer-

ne, eller dem, somLands-
tingsret have, i det Land
ogBye, som hand erboe-

sat udj, een rigtig Forteg-

nelse paa sine Creditorer,

der-

^^^ 40-41: Reces 1643 2. 15. 1.
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dernsest Registering ved

Tal, Maade, Vaegfog Vaerd

af alle sine Losere, vaere

sig tilstaaendis Gield og

alt andet Boeskab, hvad

Navn det og have kand,

derforuden eenrigtig Jord-

bog paa Ejendom, Arv,

Gave, Ki0b, Pant og Ind-

f0rsels Gods og al anden

sin Rettighed, og skal

hand dette serligen angive

under sin Haand ogSegl,

saa fremt hand ikke vil

svare sine Creditorer med
reede Penge efter sin For-

skrivelse.

42.

Derefter skal Lands-

dommerne, eller de,

som Landstingsret have,

saadan Opbydelse til Tin-

ge forkynde, og tvende

vederhseftige gode Msend,

som af den Opbyden-

dis udnsBvnis, skriftligen

forordne, som skuUe ved

sex Uger derefter lov-

ligen til et vist Staed

og

42-4:^: lieces 1643 2.15. 1.

Og Dag for sig indstaevne

alle Creditoreme saa be-

timeligen, at de beqvem-

melig knnde m0de, og

da sex Uger derefter det

angivet Gods og L0S0re

sette og taxere, som de vil-

le vaere gestaendige, saa og

det med Gielden liqvidere.

43.

Naar det er skeet, da

skal der gi0ris Lod-

saedeler, og alting saaledis

forrettis, som tilfom sagt

er om Arvs og Gields Fra-

gaaelse; Dog hvis nogens

Andeel afsettis, da bliver

den under den Opbyden-

dis Tilsyn.

44.

Bliver noget til overs af

Godset, naar alle Cre-

ditoreme * have faaet fuld-

kommen XJdlaeg for deris

Fordringer, da kommer det

den Opbydendis til Gode;

Men hvis det ikke kand tii-

strekke, saa at Creditorerne

ikke

> Saul. KNPTU; A : Creditorer

§ 44:Jfr. Reces 1643 2. 15. 1.
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ikke naae deris fulde Be-

talning, da bliver den Op-

bydendis fremdelis skyldig

til een hver Creditor hvis

dennem paa deris Fordring

resterer XJbetalt, og hand

pligtig er dem at betale

efter sin Forskrivning, el-

ler lide Faengsel.

46.

Den Omkostning, som

gaar paa Opbudet,

b0r ej forlods at udtagis;

Men naar Creditoreme for

deris Fordringer ere for-

nojede, b0r denOpbyden-

dis den at betale af hvis

hand haver til overs, el-

ler have det i deris Minde.

46.

Udj Opbud og udj Arvs

og Gields Fragaaelse

bor Pante- Kiobe- og

Magestifte - Breve , som

kande vsere udgivne,

baade af Creditoren og

Debitoren ved hojeste

Eed at bekrseftis, at der

ingen

§ 46 : Frdg. 1679 12, Juni § 4.

ingen Bedragelighed er

under; Og skuUe ingen

Afha)ndelser, som skeet er

ved Gave, Kiob, eller i

andre Maader imellem Eg-

tefolk, Forseldre, B0rn, el-

ler Arvinger, komme Cre-

ditoreme til Prsejuditz, el-

ler Skade, naar de befin-

dis at vaere skeet, efterat

Debitorerne vare i den

Tilstand og saa hart med
Gield beladne, at de de-

ris Gield ikke kunde be-

tale, hvilket og med Eed

skal bekrseftis.

47.

Hvo Gield vil kraeve,

synderlig efter Dod
Mand, b0r sit Krav at be-

vise, enten med rigtig

Haandskrift, eller anden

n0jagtig Bevis.

48.

T) ette Ki0bm2endsb0-

JLVi ger^ imod Ki0bm8end

blive i deris Vserd, saa vit

eenhverStsedsBorgemester

og r
> Suui. KNPTU; A : Ki0bmand8b0ger

§ 47: NLov 7,6.

§ 48: Reces 1643 2. 15, 8,
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og Raad, eller Overki0b-

maend, dem at gotgioris

billigen kunde kiende og

d0mme.

49.

Hvilken Kiobmand,

Krsemmer, Vinhand-

ler, eller anden, som hand-

ler iGros med Vin, Humle,

Salt, risk og Sild, Hor
og Hamp, T0imner, Kalk,

Steen, Jern og deslige Ta-

re, og dem udborger til

nogen, skal enten tage Sae-

del, eller Bevis, vedDag og

Datum af den, som hand

sine Vare betroer, eller og

lade hannem skrive sin

Haand under Regnskabet i

Bogen, og inden to Aars

Udgang i det laengste

giore Afregning med han-

nem, saa at Skyldeneren

enten overleverede Eegn-

skab, eller i Bogen, under-

skriver. Vil Skyldeneren

hverken Deel giore, og

Kiobmanden gior bevis-

ligt, at hand haver over-

leve-

leveret Regnskab, og be-

gaert Afregning og Eig-

tighed med hannem, som
hand ej haver kundetnaaet,

da b0r Skyldeneren at be-

taleKi0bmanden efterhans

Bog og overleveret Regn-

skab.

50.

Vintappere, Bryggere,

Bagere, Slagtere,XJr-

tekraemmere, og alle, som
i T0nder og Skepper, Pot-

ter og Staabe, Lod og

Qvintin, udborge deris Va-

re ; Item alle Haandverks-
folk, skuUe paa deris ud-

borgede drikkendis eller

aedendis Vare, eller giorte

Arbejd, levere Skyldeneren

Regnskab, og inden Aar

og Dag Rigtighed gi0re

med hannem. Vil Skylde-

neren ikke til Rigtighed

med dem, og det gi0ris

bevisligt, at hand derom

er anmodet, betale efter

Bog, eller Karvestok, som

Creditor fremviser.

51. Ki0b-

§ 49: Reces 1643 2. 15. 8;
Frdg. 1681 16. April JI§ 5.

§ 50: Frdg. 168! 16. April II§5.
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51.

Kiebmaend, som handle

med Bonder, skulle

holde een sser rigtig Bog
paa hvis de handle med
dem og strax derudj ind-

f0re hvis dem betrois, og

derforuden indskrive det i

een anden Bog, som Bon-

den^ b0r altid at have

med sig, naar hand noget

vil borge, eller betaler no-

get af det, som hand borget

haver, at det og i samme
Bog bliver af Kiobman-

den indskrevet; Hvilken

Bondens Bog skal rig-

tig komme over eens

med Kiebmandens Bog,

saa fremt hand noget hos

Bonden vil S0ge ; Og skal

Kiobmanden aarligen in-

den Juel S0ge at giore

Rigtighed med Bonden

under hans Kravs For-

tabelse , om Skylden

hos hannem findis; Saa

skal og forholdis med
een hver Husbonds

B0n-

• Saal. AKNU; T: Bonden

§ 51: Frdg. 168116. AprilII§7,

Bonder, naar de yde no-

get Landgield, at det i

Bondens Bog bliver af-

skrevet, og siden forholdis

efter den tredie og half-

trediesindstyvende Artikel,

som her efter folger.

52.

Kiobmaends Beger

skulle ejimod Bon-
der anseeis, med mindre

anden Bevis derhos findis.

53.

AHe Bonder, som i et

Herret boesidende

ere, og nogenRestantz, eller

anden Gield, skyldige ere,

skulle hvert Aar een gang

lovligen indstsevnis, saa de

kunde vide at mode, og da

skulle de i et Tingsvidne

alle samtligen indf0ris,hvor

vit een hver af slig Restantz

eller Gield vedgaar, eller

hannem strax overbevisis,

om hand det fragaar,

og skal Bonden der efter,

og

§ r,2: Reces 1643 2. 15, 8,

§ 53: Reces 1643 2. 15. 12.
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og ikke videre, vsere plig-

tig at svare og betale,

paa det een hver aarligen

kand vide, hvad hand med
Kette skyldig bliver.

54.

Hvo som setter sig i

stereGield, end hand

kand betale, eller sselger,

giver, pantsetter, eller i

andre Maader svigagteli-

gen afhaender sit Gods til

nogen, hvem det og vsere

kand, til at besvige sine

Creditorer deris Betalning

fra, eller og sit Brev og

Segl paa ^re med Betal-

ning, eller Maning, ikke

efterkommer, og det lov-

ligen bevisis, og derpaa

stsevnis enten afCreditoren

selv, eller af Forloveren,

som haver maat betalt for

Skyldeneren, da skal der

strax uden videre Ophold

givis Dom paa Skyldene-

rens Frelse og til Fsengsel.

55. In-

55.

Ingen er pligtig til at

betale hvis hand i Dob-

bel taber og der skyldig

bliver.

56.

Naar noget betalis paa

een Haandskrift, el-

ler Contract, enten af Ho-

vedstoelen, eller Renten,

eller og den gandske af-

betalis, eller efterkommis,

da skal Creditor og den,

der samme Haandskrift, el-

ler Contract, med Rette i

Hsende haver, det paa

Brevene selv afskrive, el-

ler nojagtig Qvittantz der-

paa give. Findis siden

efter bans Dod, som saa-

danne Breve med Rette i

Hsende hafde, noget at

vaere afskrevet, som bans

Haand ikke er under, eller

bans Qvittantz fremvisis

paa, da bor det ingen

Magt at have.

Siet-

§ 54: Frdg. 1651 5. Juli; Ra-
ces 1643 2. 15. 14,
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Siette Bog,

Om Misgierainger.

I. Cap:

Om Tildfarende Lsre,

Guds Bespottelse og

Troldom.

1. Art:

Ingen i hvem det og

vaere kand , som

overbevisis at vsere af-

falden til den Papistiske

Reli-

§§ 1-2: Reces 1643 1. 3. 1,

Religion maa tage nogen

Arv, men den skal vaere

forfalden til bans naeste

Slegt og Arvinger; Men
haver hand arvet, fSr end

hand forandrer sin Reli-

gion, da beholder hand Ar-

ven; Dog skal hand ikke

maa boe i Kongens Riger.

2.

Findis nogen paa Je-

suvitiske Staeder at

have ganget i Skole, eller

studeret, da skal den ikke

til noget Kald, enten i Sko-

lerne eller Kirkeme, be-

trois.

Munke, Jesuviter og

deslige Papistiske

Geistlige Personer maa
under deris LivsFortabelse

ikke her i Kongens Riger

og Lande lade sig finde,

eller opholde. Hvo vi-

dende saadanne Personer

huse og herberge, eller

stsede

§ 3: Reces 2643 7. 3. 2,
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sted^ dennem Platz til

derisRomerske Ceremonier

at fulddrive, straffis som

de, der huse Fredlose.

Iligemaade skuUe under

samme Straf alle an-

dre sserlige Samqvemme

til nogen anden Religions

0velse, eller Prsediken,

end den, som i den andeQ

Bog ommaeldet er, vaere

afsfcaffe^e.

Dog er i^ke fprmeent

fremmede Herrers

Gesanter, eller Ministris,

som sig ved Kongens Hof

opholde, eller residere,

og ere af anden Reli^Qp,

at de jo for dennem og

deris egne Tienere i deris

Huse deris Religions0velse

og hvis tilh0rer maabruge

;

Dog at ingen Prsediken

holdis uden pg^a deris eget

Sprok; Men uden deris

Loge-

Logementer og huse, eller

for aadre, end de fremme-

de Ministris og deris egne

Tienere, maa deris Prsester

hverken Prsedike , eller

Sacramenteme uddeele,

eller nogen anden saadan

Guds Tieniste sig under-

staa at forrette, meget

mindre af Prsester, eller

andre Tienere, til disge Ri-

gors og Landis Religions

Foragt noget forargeligt

forretagis. Skeer noget

af sligt, og det ikke af

den fremmede Ministro

bliver tilb0rligen straffet og

raadt Bod paa, da vide sig

det selv, om Koftgen ved

andre Midler skuUe for-

aarsagis sin Lovs Ly-

dighed og Observantz,

som andre Potentater i

deris Lande i lige Til-

fselde bruge, at erholde

og bevare ; Og forby-

dis alvorligen, at ingen,

som ikke er nogen frem-

met Ministri egen Be-

tiente,

§ 4: Reces 1643 U 3. 2; Frdg.

1655 24. Novbr. jfr. Frdg.

1676 6. Apr.

§ 5: Frdg. 1655 24. No^^r.

jfr. Frdg. 1676 6. Apr.
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tiente, maa bruge denne

Frihed i deris Huse, eller

uden for bruge, eller S0ge,

nogen fremmet Religions

0velse, om de end skient

ere af samme Religion,

og allermeest de, som ere

af disse Rigers og Landi^

Religion, at de, af hvad

PrsBtext det vaere kunde,

ikke skuUe lade sig finde

paa de Staeder, hvor og

naar saadan fremmet Re-

ligions 0velse forrettis,

under den Straf, som
Kongens Lovs motvillige

Foragtere fortiene.

Kongens Ceremonie-

mester skal ikke

fors0mme, hvor nogen

fremmet Minister, som
anden Religion bruger,

sig opholder, hannem paa

beste Maneer at informere,

at ingen med nogen Uvi-

denskab skulle have Aar-

sag sig at undskylde.

7. Hvem

7.

Hvem som overbevisis

at have lastetGud,

eller bespottet bans hel-

lige Navn, Ord og Sacra-

menter, hannem skal Tun-

gen levendis af bans Mund
udskseris, dernsest bans

Hoved afslais, og tillige

med Tungen settis paa

een Stage.

8.

Haver nogen sin Haand
til nogen saadan

Guds Foragt brugt, da

b0r den og af hannem
levendis at afhuggis, og

hos Hovedet paa Stagen

fsestis.

Befindis nogen Trold-

mand, eller Trold-

qvinde, at have forsoret

Gud og sin hellige Daab

og Christendom, og hen*

givet sig til Dievelen,

den

/

§ 6: Frdg, 16^55 24. Novhr. § 9:jfr. Reces WiS 2. 28; 1576
§8.
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den b0r levendis at kastis

paa Uden og opbrsendis.

10.

Hvo som bruger nogen

galne indbildede

Konster med Forsaet at

ville forgiere og skade een

anden, have sin Hovedlod

forbrut ; Og er det Mands-

Person, da straffis hand

med Jem og Arbejd paa

Bremmerholm, eller andet

saadant Stsed, sin Livs

Tid; Er det Qvindis-Per-

son, straffis iligemaade i

Spindehuset.

11.

End bryde de ud, iller

bortlobe, straffis paa

deris Liv, om de kand

antreffis.

12.

Dersom nogen befin-

dis med Segnen,

Manen, Maalen , Igien-

vis-

§ 12: Reces 1643 2. 28.

visning, visse Dagis TJd-

vselgelse, Characterers

Misbrug, at omgaais, og

i saadanne mistaenkteKon-

ster kyndige og forfame

at vjere, og dem ove og

bruge, da skulle de have

forbrut deris Boeslod, og

romme Kongens Riger og

Lande.

]3.

De, som ere saadanne

Folkis Medvidere, og

deris Raad og Konster til

sig, eller andre, bruge,

eller bruge lade, skulle

forste Gang staa aaben-

bare Skrifte, og give til

nseste Hospital to tusinde

Lod Solv, om de Middel

dertil have, ellers efter

deris yderste Formue. Be-

findis nogen anden Gang
i samme Forseelse, da

straffis den ligesom de,

der saadan Ugudelighed

og Daarskab eve.

n. Cap:

§ 13: Reces 1643 2. 28,
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11. Cap:

Om STsren og

Banden.

1. Art:

Hvo som letfserdeligen

sv3Br og bander, og

saaledis misbruger Guds

Navn, skal agtis som den,

der ikke far med Sand-

hed, og som ikke staar til

troendis uden Svseren.

Befindis nogen i Kiob-

staedeme motvilligen

og fortrsedeligen i saadan

Guds Fortornelse , efter

Prsestens ogMedhielpernis

Paamindelse, at fremtiire,

da skulle de ikke maa
for-

§ 1: jfr, Reces 1643 /. /. 31,

forfremmis tilnogen Bestil-

ling i Byen, som de kunde

have Mtq ogGavn af, og saa

fremt de formeene sig for-

meget med Byens Tynge,

Skat, eller Paalseg, at be-

svseris, da skulle de ikke

der over maa klage, med
mindre de afderisSielesor-

ger, Naboei- og Gienboer,

Skudsmaal og Vidnisbyrd

bekomme sig at have bed-

ret. KandsammeStrafikke

hielpe, da skulle de paa det

siste slot af Byen forvisis,

og til dets meere Afskye

skuUeBorgemester ogEaad
i Kiobstaederne lade sette

Gabestokke* paa Torvene

og nogle andre Stseder,

hvorudj Byesvennene skul-

le vsere strengeligen befa-

lede at sette dennem, som
offentlig med Svseren og

Banden lade sig hore, og

den, som saaledis vorder

indsat, bor at give Bye-

svennen fire Skilling, for

end hand igien udladis.

3. Paa
/"

» Saal. KNPTU; A : Gavestokke

§ 2: Reces 1643 1. /. 3L

19
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3.

Paa Landsbyeme bor

Herskabet saadanne

letfsBidige Folk, naar de

efter Prsestens og Med-

hielpemis alvorlige^ Ad-

varsel ikke ville bedre sig,

at sette i Fsengsel paa

Vand ogBr0dinogle Dage.

4.

Og
skulle Husbond og

Hustnie ikke alleene

holde sig selv fra Svaeren

og Banden, men end og

deris Bom, Folk ogTyende,

saa og have Magt til i

deris Huse at sette Straf

med Penge, eller anden

Husstraf, paa dem, som

herimod giere.

5.

Hvis Prsester, eller an-

dre Geistlige, som

bor deris Meenighed, eller

TJnderhavende, med got

Exempel at forregaa, be-

lindis selv at give For-

argel-

argelse med Svseren og

ikke holde deris Hustruer,

Bom og Tyende derfra,

da bor de dobbel Straf at

v3Bre undergivne.

» Suat. KNPTU; A: alvorlig

§§ 4-5: Reces 1643 i. i. 31.

m. Cap:

Om Helllgbrode.

1. Art:

Hvo som ikke holder

Bondage og andre

paabudne Hellig- og Bede-

Dage hellige, og ikke findis

i Kirken, naar Guds Tie-

niste samme Tider forret-

tis, skal bode hver Gang
for Helligbrode tre Lod

Solv, og skal een hver soge

sin egen Sognekirke, som

hand horer til, og der bru-

ge Sacramenterae, saa og

give der sin Rettighed,

som Kirken og Kirke-

tiener*

§ 1: Reces 1643 L 1. 33.
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tienerne tilkommer, og maa
ingenpaa Landsbyen legge

Bonderne fra et Soga til

et andet.

0vrigheden skal tilhol-

de deris Underha-

vende, og Husbonderne

deris Tyende og Tienere,

at komme til Kirke, og

dem ingeulunde derfra for-

holde.

3.

Hvo som arbejder un-

der Prsediken, skal

forste Gang straffis paa to

Lod Solv.

4.

Hvis ellers paa S0n-

dage, eller Hellig-

dage, efter Middag med
motvillig Arbejd sig tildra-

ger, det straffis af 0vrig-

heden i lige maade; Dog.

skal hermed vaere und-

taget hvis af stor og

Uomgaengelig Fornoden-

hed,

bed, saerdelis naarPraedi-

ken er endt, og sin Naeste,

sig eller sine, saerdelis at

hielpe og redde, sig kand
tildrage, saa vit Guds Ord
tilstaeder, og een hver med
een christen Samvittighed

kand vide sig at befrie.

5.

DeKiebstseder, som ere

lukte, skulle ikke,

f0rH0]messe er ude, lade

Portene aabne. Haver no-

gen JErinde, som ikke li-

der Ophold, da ansige det

hos 0vrigheden, og med
deris Bevilning udladis.

Men Prsester, som skulle

rejse til, ellerfra, deris Sog-

ner uden Byen liggende;

Item Provsteme, som ville

besoge Laudsbyekirker i

deris Provstier ; Item uden

Bye boende Folk, som
have deris Sognekirke i

Byen, skulle Uforhindrede

uden nogen anden Be-

vilning

§ 2: Eeces 1643 i. 1, 33.

§§ 3-4: Reces 1643 1, 1. 31.

§ 5: Reces 1643 1. 1. 31 jfu
Frdg. 1679 9. Septhr.
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vilningladis igiennemPor-

tene. Saa stal det ej hel-

ler vsere forbudet, at hvis

Qvseg, som gaar paa Grses

uden Byen om Sommeren,

maa jo udladis og indladis

igiennemPortene paa ssed-

vanlige Tider.

6.

Kongens Befalnings-

msBnd oghverOvrig-

hed og Herskab skuUe ikke

alleene herover med al

Flid holde, men og Ben-

derne og deris Born og

Tyende paa Helligdage

med Fordringskab og alt

andet Arbejd, hvad det

og vjere kand, aldelis for-

skaane, med mindre saa-

dan Uomgsengelig Fom0-

denhed, dog Guds Tieniste

TJfors0mmet , indfalder,

som gandske ingen For-

halning kand lide; Hvor-

imod Forseldrene og Hus-

bondeme skuUe lade de-

ris B0m og unge Folk

liver

hver Helligdag ikke alleene

komme til Praediken, men

og efter Prsediken forblive

i Kirken der at bore og

Isere deris Bemelaerdoms

Forklaring, og anden gu-

delig Lserdom og Sang at

0ve, med mindre de saa

smaa ere og Vejen saa

lang og farlig, at det ikke

skee kand; Tj da sknlle

de dem i de Byer, som

nsest sammenligge, for-

samle, saa vitmueligt er,

og dem af Dsegnen, eller

Substituten, der lade un-

dervise.

7.

Hvo som 01 i Kiebstae-

derne om Helligdage

til Kroehuns ferer, eller

nogen Kram og Verkstaed

aabner, eller nogen Vare,

eller andet, paa oflFentlig

Stsed fal holder, fer end

Aftensang er ude og

paa ordinarie Bededage,

f0r end H0jmesse er ude,

skal

§ 6: Reces i643 1, 1, 31. § 7: Recet 1643 U 1. 31; Rt-

cea 1558 § 4.

Digitized byGoogle



873 Siette Bog. 3. Capitel. 874

skal have forbrut det, som

hand haver med at fare,

til de Fattige. Hvo noget

l)eh0ver, S0ge sig det i

Husene hosdem, som det

fal have.

8.

Hvo som nogen Drik

fal holder, eller ud-

tapper, paa nogen Sondag,

eller Helligdag, for end

Aftensang er endt, uden

alleeniste tilSyge, om de

det ere begserende, skal

have forbrut hvis hand ha-

ver med at fare, og den,

som Drikken kiober, straf-

fis af sin 0vrighed paa to

Lod S0lv ; Og hvilken 0v-

righed, som seer dermed

igiennem Fingre, bode fire

Lod Solv til Kongen.

9.

Hvo som paa Bededage

udtapper, eller ud-

tappe lader, til Overflod og

XJmaadelighed nogen Drik,

skuUe

§ 8: Reces 1558 § 4.

skulle derfor tiltalis, og

enten staa aabenbare Skrif-

te, eller straffis paa deris

Formue til naeste Hospital,

eller paa Kroppen til Vand
og Bred, om til anden

Straf ikke er formue.

Iligemaade straffis de, som
med Fylderj sig paa sam-

me Dage lade finde.

10.

Befindis Ungdommen
paa Kirkegaardene *

med Lsegen, Stimen, eller

anden TJskikkelighed, naar

Guds Tieniste i Kirken

forrettis, at vanhellige Tie-

nisten, da skal de, som
dertil have Tilsyn, have

Magt til at straffe de

smaa derfor med Riis,

eller Pisk, og de store med
Gabestokken; Og hvis de

store sette sig til Mod-
stand derimod, have Ska-

de for Hiemgield, om
dem noget derover veder-

faris, og skulle Forsel-

drene, eller Husbondeme,

i hvo

» Saal. ANTU; K: Kirkegaarden ; P:
Kirkegaardeme

§ 9: Reces 1643 1. 1. 33.

19*
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X

i hvo de ere, naar det vor-

der dennem tilMende gi-

vet, entholde deris Bern

og Folk fra saadan TJskik-

kelighed, med mindre de

selv ville straffis derfor som

for Helligbr0de og med
anden Brode til de Fattige.

11.

Al letfserdig ogforarge-

lig Laegen om Jul,

eller andre Tider, og Fa-

stelavns Loben forbydis

strengeligen, og bor alvor-

ligen at straffis.

IV. Cap:

Om Forgrlbelse Imod

Kongens Hejhed, eller

Crimine Majestatis.

1. Art:

Hvo som laster Kon-

gen, eller Dron-

ningen, til Beskaemmelse,

eller

eller deris og deris Boms
Liv eftertragter, have for-

brut ^re, Liv og Gods,

den h0jre Haand af han-

nem levendis afhuggis,

Kroppen parteris og leggis

paa Stsegle og ffiul, og

Hovedet medHaanden set-

tis paa een Stage. Und-
kommer Misdsederen, og

ikke kand lide paa Lege-

met, da bor Straffen at

skee paa bans Billede og

Efterlignelse. Er Misdae-

deren af Adel, eller hojere

Stand, da skal bans Yaa-
ben af Bedelen sender-

brydis, og alle bans Livs

Arvinger miste deris Stand

og Stanmie.

2.

Hvo som enten med
Raad, eller Daad, la-

der sig finde at ville bringe

nogen Forandring i Kon-

gens absolut Arve-Regae-

ring, straffis paa lige

Maade.

3. Hvo

§11: Reces 1643 1. 2, 26.

IV, Cap: jfr, lex Julia maje-

statis Dig. 48. 4, Codex

9. 8.
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3.

Hvo som gi0r noget

Opr0r, samler, eller

vaerver, Folk inden eller

uden Lands, gi0r Stsemp-

ling enten med Indlsen-

diske eller TJdlsendiske

imod Kongen, eller Kon-

gens ofifentlige Fiender

enten med Baad, eller

Daad, bistaar, vsere lige

Straf undergiven.

Hvo som opbyder en-

ten Land-Militien,

eller andre Kongens Eyt-

tere, eller Fodfolk, nden

Kongens Befalning, have

forbmt ^re, eller Liv,

eller Gods, efter Giemin-

gens Beskaffenhed.

Kommerder Fejde paa

Riget, eller Opror,

og Kongen ndbyder al Al-

muentil Landhielp, eller til

Skibs,

Skibs, da, hvo somHiemme
sider, og er ikke enten saa

ung, eller saa gammel, el-

ler saa svag og vanf^r, at

hand Vaaben ej kand baere,

have forbrut sin -^re og

Boeslod.

Hvo som i Fejdetid

Unodt og Utvungen

tager Tieniste hos Fienden,

og tiener imod Kongen,

eller giver Fienden Anslag,

eller forraader Kongens

Undersaatter, deris Gods

og Formue, have forbrut

sit Liv og Boeslod.

Hvo som i Kongens Ri-

ge uden Kongens

saerlig Tilladelse vaerver

Soldater, eller Baadsfolk,

og dem af Riget udforer,

have forbrut sit Liv og hvis

hand haver med at fare.

8. Hoi-
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8.

Holder nogen sine un-

derhavende Ryttere,

eller Soldater, imod Kon-

gens Villie, naar Kongen

haver befalet at aftakke

dem, eller og vil ikke qvit-

tere sit Embede og Bestil-

ling, naar Kongen befaler

det, have forbrut ^re og

Gods.

9.

Taler nogen ilde om
Kongens Eegaering,

have forbrut ^Ere og Gods.

Hvis saadan Tale ogsaa

haver Udseende til Opset-

telse imod Kongen, da er

Livet ogsaa forbrut.

10.

Forfalsker nogen Kon-

gens Breve, Haand

og Segl, straffis paa Mre
og Gods.

o
11.

pbser nogen mee-

re Told, eller^

Skat

Skat, end som af Kongen

paabuden er, straffis som

hand vartagen vedTyvnet.

12.

Befindis nogen at for-

vende, eller forede,

Penge, Vare, Gevser, eller

andet, som til Kongens

Tieniste og Armeens Tin-

derholdning skuUe anven-

dis, straffis paa ^Ere, eller

Gods, efter Sagens Beskaf-

fenhed.

13.

Befindis nogen at op-

sette sig, eller at

raade andre til at opsette

sig, imod Kongens Befal-

ninger, eller Forprdninger,

naar de paa Tinge, eller

andenstaeds, forkyndis,have

forbrut -^re, Liv og Gods.

14.

Haver nogen Kundskab

om saadanne For-

seelser, og det ikke strax

aaben-
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aabenbarer, straffis som

Medvider, enddog hand

hverken i Raad eller Daad
er med i Giemingen, saa

som Forseelsen er til, paa

jEre, eller Liv, eller Gods.

15.

Overfalder nogen frem-

mede Gesanter, el-

ler Kongens li0je Ministros

og Raad i deris Embeder,

eller Bestillinger, straffis

paa Liv, paa ^re og Gods

efter Gierningens Beskaf-

fenhed og dens Stand,

som overfaldis.

16.

Overfalder nogen sin

af Kongen forordnet

0vrighed i. deris Embede,

straffis paa^re,ellerBoe8-

lod, efter Sagens Beskaf-

fenhed.

o
17.

verfaldis Dommer,

eller an-

dre

dre Rettens Betiente, med
Hug og Slag, naar de side

Kongens Ret, da er denned

forbrut Liv og Boeslod.

18.

Undsiger nogen Dom-
meren, eller truer

hannem med noget Gevaer,

eller giver hannem Ube-

qvems Ord for Retten,

b0de fyrretyve Lod Solv

til Dommeren, og have

sin Boeslod til Kongen for-

brut, og derforuden vaere

mindre Mand, om Ordene

ere Dommerens ^Ere og

Lempe for nser.

V. Cap:

Om B0rDs Forseelse Imod

ForsBldre, Item Hus-

bonds og Hu-

struis.

1. Art:
/
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1. Art:

Findis nogen at vaere

sine Forseldre TJly-

dig, og foragte deris chri-

stelige Fonnaninger til

Guds Frygt, ^rlighed,

^druhed, Fredsommelig-

hed, Flittighed, Sparsom-

melighed og deslige, og

detskielligen bevisi8,iniste

Arv efter dennem.

2.

Bander nogen sine For-

seldre, eller dennem

Fbluelig tiltaler, eller

paataler paa ^re og Lem-
pe, miste Arv, og straffis

med Jem og Arbejd paa

Bremmerholm, om det er

Mands-Person, eller i

Spindehuset, om det er

Qvindfolk, deris Livs Tid.

3.

Slaar nogen sine For-

aeldre, da er det

Halslos Gieming.

4. Slaar

OJlaar Hustrae sin Hus-

lO bond, og gi0r han-

nem Skade, da er det

ligesom bun det mod een

fremmet giort hafde.

Husbond maa refse

sine Bom og Tyende

med Ksep, eller Vend, og

ej med Vaaben; Men gior

hand dem Saar med Aad,

eller Eg, eller slaar dem
Lemmer sender, eller ska-

der dem paa deris Helbred,

da straffis hand saa som
hand een fremmet hafde

giort Skade.

Den samme er og Hu-
struens Ret over

hendis Bom og Tyende.

Handler nogen Hus-

bond tyrannisk

og Uchristelig med sin

Hustme,

§ 5: JLov 2,82,
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Hustrue, og det hannem

skielligen overbevisis, da

straffis hand med Brem-

merholm, eller anden hoj

Straf efter bans Stand og

Vilkor.

fremmede, og de have

Magt til at sege deris

Ret imod Husbonden, som

imod een fremmet.

8.

Handler Hnstruen U-
christeligen med sin

Husbond, da strafjis hun

med Spindehuset.

9.

Ere Husbond og Hu-
strue lige skyldige

til ond Forligelse imellem

sig indbyrdis og forarge-

ligt Leynet, da bor de

begge at straffis saaledis,

som sagt er.

10.

Handler nogen Hus-

bond Ulovligen og

Utilb0rligen med sine

Tienere, eller Bender, da

er det ligesom saadan

Gieming skeede imod

frem-

VL Cap:

Om Manddrab.

1. Art:

Hvo som draeber anden,

og det ikke skeer af

Vaade, eller Nodvserge,

b0de Liv for Liv, og en-

ten hand udstaar sin Straf,

eller remmer, saa hand ej

kand opsporgis og betrse-

dis, og demmis fredl0s,

da skal bans Hovedlod,

undtagen Jord, vsere for-

brut, halfdeelen til den

Drsebtis naeste Arvinger

og halfdeelen til bans

Herskab.

2. Ere

§ 1: Reces 1558 § 21 jfr, Reces

1643 2. 10. i.
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Ere de fleere i Haand-

gierningen, og have

slaget, saaret, eller skadet

den Drsebte, da bor de

alle at miste deris Fred.

3.

Den Drsebtis na3ste Ar-

vinger ere rette Ef-

termaalsmsend, som skuUe

Sagen forfolge; Men for-

S0mme de det, og enten

ikke ville, eller og ikke

kand, udf0re Sagen, og

deris Husbond ej heller

vil sig Sagen antage, el-

ler og ingen ret Efter-

maalsmand er til, da er

0vrigheden ogJorddrotten,

paa hvis Grund Drabet

skeet er, forpligtet til at

udf0re Sagen til Ende,

og de tage Manddraberens

halve Boeslod, som ellers

Eftermaalsmanden tilkom.

4. Mand-

Manddraberens Hus-

bond skal vaere for-

pligtet til, naar hand ad-

varis, at lade gribe Mand-

draberen, dersomhand ikke

paa Drabstsedet blev paa-

greben, og efter Dommen
lade rette over hans Hals,

hvortil Kongens Ampt-

msend, eller andre, som

paa Kongens Vegne noget

have at befale, skal vaere

hannem beforderlige.

Forsommer Husbonden

det, da skal det Kon-

gens Amptmand , eller

Foged, i hvis Ampt det

er, tilkiendegivis, og hand

skal forpligtet vaere at

lade strafife Manddraberen,

og Kongen tager hans

halve Boeslod, som ellers

var Manddraberens Hus-

bond tilfalden.

6. Ville

§ 3: Jfr. NLov 3,10. § 4: Reces 1558 § 21,

§ 5: jfr, Reces 1558 § 21,

Digitized byGoogle



889 Siette feog. 6. Capitel 890

6.

yille og ikke Kongens

Fogder lade rette

over Kongens Tienere,

eller andre Husbonder

over deris Tienere, da maa
den, som Jorddrot er til

denGaard, som denDrsebte

da iboede, eller ivar, det

lade gi0re, og tage saa

Manddraberenshalve Boes-

lod, som ellers Kongen

eller Husbonden tilkom,

og Kongens Foged, som

ikke giorde sit Embeds

Pligt, vsere skyldig til

selv at betale Kongen saa

meget, som Manddraberens

halve Boeslod var, og der-

foruden tiltalis af Fiscaleji

paa bans Embede.

7.

Letfaerdige Qvindfolk,

som deris Foster om-

bringe, skuUe miste deris

Hals, og deris Hovet set-

tis paa een Stage.

8. Vor-

8.

yorder noget letfssrdigt

Qvindfolk med Bam,
og med sin Barnef0dsel i

Dolsmaal omgaar, og ikke

bruger de ordentlige be-

skikkede Midler, som hen-

de og Fosteret i saadant

Tilfald kunde betiene, og

sanmie Barn borte bliver,

eller paaskydis at vaere

dot f0dt, eller i andre

Maader forkommet , da

skal hun agtis saa som

hun sit Foster med Villie

hafde ombragt.

9.

Ingen letfaerdige og be-

sovede Qvindfolkis

B0m, som uden Egteskab

avlede ere, og d0de findis,

maa jordis, for end Prse-

sten derom advaret haver

givet 0vrigheden det til-

kiende, hvilken strax lov-

ligen dertil skal lade

Synsmsend opkrseve, som
den

/

§ 6: Reces 1558 § 21. § 8: Reces 1643 2. 5. 1,

§ 9: Reces 1643 2. 5. 2.
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den Dede skuUe syne.

Findis da nogen kiendelig

Tegn til Haandgierning,

eller til Mistanke billig

Anledning, at med Barnet

ikke er^ lovligen omgaaet,

eller handlet, da forfelgis

Sagen lovlig til Tinge af

HusbondensomandetDrab.

10.

Dersom nogen kand be-

trsedis, eller nejagtig

overbevisis, enten sit eget,

eller andens Bam, paa

vilde Mark, hvor Folk ik-

ke ere, eller lettelig for-

modis at komme, at hen-

legge og forlade, da skal

den agtis som Manddraber,

og have sit Liv forbrut,

om end skiont Barnet

ved Guds Forsyn kunde

findis og i Live erholdis;

Men leggis det i Marken

paa alfar Vej, eller saa

nser ved Bye, at det

Folk lettelig kand forre-

komme , da straffis

den,

den, som sligt gier, til

Eagen, og braendis paa

Kinden ; Men leggis Bam
i Huus, eller Bye, hvor

det strax af Folk kand

findis og reddis, da straf-

fis den det giort haver

til Kagen uden Braende.

11.

Hvo som raader og til-

skynder nogen til

at giere anden Mand Skade,

saa at hand derover bU-

ver draebt, bode fuld Man-

debod trende atten Lod

Solv; Men skeer der an-

den Skade, da bode half

saa meget, som den, der

Skaden giorde.

12.

End befaler, eller kio-

ber, nogen een til at

draebe, eller giere anden

Mand Skade, da agtis det

ligesom hand selv hafde

giort det med sin egen

Haand.

13. Hvor

' Saal. ATU; KN: er ikke; P: ikke
loYligen er

§ 10: Frdg. 1647 27, Novbr.
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13.

Hvor Tvist og Ueenig-

hed iblant Folk sig

begiver, skal een hver,

som tilstaede er, forpligtet

vaere Ulykke og Manddrab
at hindre og forrekomme

;

Men skeer Manddrab, da

Manddraberen at hindre,

at - hand ej bortkommer.

End undkommer hand, da

skuUe de alle vaere plig-

tige til hannem at efter-

sette, og fore tilstaede

inden otte Dage derefter

i det seeniste, eller og een

hver af dennem, om de

ere formuende, give fuld

Mandebod, trende atten

Lod Solv. Have de ej

Fonnue at udgive Boder-

ne, da straffis, som For-

muen er til, eller lide paa

Eioppen med Fsengsel,

eller Arbejd.

14.

Haver nogen af de

Hosvserende vseret

i Haandgieming med til

Dra-

Drabet, da gaais derom,

som tilforn sagt er.

15.

Sigter den Draebte, for

end hand doer, og

imens hand haver sit fulde

Vid, nogen for Banemand,

og hand benegter det, og

aldelis ingen Vidne er,

som om Giemingen kunde

baere Vidnisbyrd, da bor

den, som saa sigtis, sig

ved sin Bed at befrie.

16.

Sigtis nogen for Drab,

eller anden Misgier-

ning, og hand med lovfa-

ste Vidner beviser, at hand
var saa langt fra Staedet,

hvor Drab eller anden

Misgierning skeede, den

Dag, som det skeede paa,

at hand kunde ikke fare

der to Gange imellem om
Dagen, til eller fra, og var

den Tid enten i Kirke,

paa Ting, paa Skib, eller

i For-
/

§ 13: Beces 1643 2. 10. 1;
JLov 3,21.

§ 14: Beces 1643 2, 10. 1.

§ 15: jfr. NLov 3,9.

§ 16: NLov 3,9.
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i Forsamling, da ber hand

at vaere angerlos for den

Sag, 8om hand sigtis for.

17.

Skeer Drab af nogen i

Vildelse og Easerj, da

bor hand ej paa Livet at

straffis, men af sin For-

mue, som hand haver, el-

ler kand derefter bekom-

me, give til den Dodis

Arvinger fuld Mandebod
trende atten Lod Solv.

18.

Det samme er og om
Drab, som af Barn

begangis, der ej er sine

fulde tj Aar.

19.

Drseber den, som er

imellem tj og fior-

ten Aar, anden, have for-

brut sin Hovedlod til den

Dedis Arvinger og sit

Herskab, og straffis med
Riis

§ n : jfr. NLov 3,8.

Riis paa Kroppen; Men
er sanmie Bam ellers for

Ulydighed og Skalkhed

bekient, da ber hand sin

Livs Tid at trselle og ar-

bejde hvor hand hendem-

mis.

20.

Bod for Manddrab maa
ej faestis, eller nogen

Forligelse skee imellem

Manddraberen og den

Draebtis Arvinger, eller

Venner, fer end Domme-
ren haver kient i Sagen.

End faestis den fer, da

skal sanmie Bod vaere

forbmt til den Draebtis

Herskab, og hand skal

vaere pligtig Sagen at for-

felge. Gi0r hand det ik-

ke, da skal Ovrigheden

og Jorddrotten, paa hvis

Grund Drabet skeet er,

det efterkomme, og de

tage saa den Bod, som

Ulovlig faest eller udlovet

var.

21. Den,

§ 20: jfr. Frdg. 1589 30. Jum
(No. 510); Reces 1558 § 21.
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21.

Den, som sig selv om-

bringer, have sin

Hovedlod forbrut til sit

Herskab, og maa ej be-

gravis enten i Kirken

eller paa Kirkegaard, med
mindre hand gier det i

Sygdom og Kaserj.

22.

Hvo som overbevisis

at have villet om-

bragt nogen med Forgift,

eller i andre Maader, have

forbrut sit Liv.

anden Mands Nsese, 0re,

Tunge, Haand, Fod, Fin-

gre, eller deslige^Lemmer,

eller slaar, eller "" stikker

bans 0je ud, da b0r hand

at straffis paa Holmen i

Jem sin Livs Tid, eller

at miste sin Fred, og bans

Boeslod vsere forbrut, half-

deelen til den hand ha-

ver skadet, og halfdeelen

til sit Herskab; Men
skeer det i Slagsmaal, at

mand mister nogen af

disse Lemmer, da b0dis

for hver af dennem fuld

Mandebod , trende atten

Lod S0lv.

VU. Cap:

Om Afhug og Saar.

1. Art:

Skser, eller afhugger,

nogen forss^t-

ligviis, eller af Foragt,

anden

Hugger, stikker, eller

slaar, mand anden

Saar, da bodis for hver

Saar, som ej er beenhug-

get, eller igiennemstunget

trende tre Lod S0IV.

End er det Hulsaar,

eller been-

hugget.

§ 21: Fragm. 3 Dig. 48^21.

§ 1: JLov 3,25 (jfr, SLov
§ 92, ESLov 2,33); Kp-

benhavns Byret 1443 6,11;

NLov 3,2.

2-3: JLov 3,30.
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hugget, saa at Been tagis

af, eller Arret er i samme
Been, og flyder op og ne-

der, eller tvennit, som
haver to Hul, saa som
mand vorder stunget en-

ten igiennem Laar, eller

Lseg, eller Haand, eller

andenstaeds, da bedis

trende sex Lod Selv.

4.

Vorde Mands Lemmer
lydte, og vorde dog

noget nyttige, saa at hand

kand baade krympe og

rekke dem, da bodis tren-

de tolv Lod Solv.

5.

End vorder noget Lem
dot og Unyttigt, da

bodis derfor ligesom det

var gandske afhugget.

6.

For alle de Saar, som

mand ej kand skyle

med Klseder, eller Haar,

somer Saar i Ansigt ogpaa

Haen-

Haender, bodis half meere

end for andet Saar.

7.

Men vorder der Lyde

paa, saa som om
Munden stander vrang og

skev, eller 0je, eller Naese,

da bodis half Mandebod,

trende nj Lod Solv.

8.

ForStavshugog Steens-

hug ogBeenshug og

Naevehug og Haargreb og

Jordskuf bodis trende sex

Lod Solv.

End vorder mand trsel-

baaren, saa at hand

ikke kand bsere sig selv

af det Stsed, men maa
agis, eller bseris derfra,

saa at hand ligger deraf

beenbrut og Ufor, da bo-

dis derfor half Mandebod,

trende nj Lod Solv.

10. I

4-5:'JLov 3,26.

6-7: JLov 3,29.

8-9: JLov 3,32,
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10.

Ialle disse Stykker skal

den, der Gierningen

giorde, foruden forskrevne

Boder betale Badskerlon,

opholde den, som Skaden

haver faaet, med bans

Kost imidlertid, og give

hannem een billig Penge

forLyden og Skaden, som

den af gode Maend sat

vorder, efter beggis Vil-

kor og Lejlighed.

da skal hand stingis igien-

nem sin Haand, og ristis

ud imellem Fingeme.

13.

Bidermand anden, saa

at hand der af fan-

ger Lyde, og det ej skeer

af Nodvserge, da skal hand

f0rst betale Skaden, og

dernsest straffisyderlig paa

sin Formue efter Skadens

Beskaffenhed.

11.

Hugger mand anden

Saar, eller stinger

til Blods i Kongens Gaard,

da skal den det giorde

miste sin Haand.

12.

Ojlaar mand anden Pust,

lO Ksepshug, eller ander-

ledis, i Kongens Gaard,

saa at ej kommer Blod ud,

da

§ 10: JLov 3,32 jfr. VSLov
2,8, SLov §§ 94,119.

§ 11: Gaardsret 1562 § 5,

§ 12: Gaardsret 1562 § 6,

14.

Drager mand Kniv til

anden, enddog hand

ingen Skade gi0r denned,

bode trende fern Lod S0IV.

15.

Gior hand Skade med
den, da bode hand

foruden rette Boder trende

femten Lod Solv.

D
16.

rager mand sit

Svserd , eller

Kniv,

§ 13: jfr. NLov 3,14.

§ 14: NLov 3,13.

§ 16: Gaardsret 1562 § 7.
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Kniv, eller spaender sin

Bysse og legger Hanen
paa, imod anden med vred

Hue i Eongens Gaard, da

skal hand stingis igiennem

sin Haand, om hand bli-

ver grebenmed ferske Gier-

ninger, enddog hand ingen

Skade giorde denned.

17.

Drager mand Kaarde

eller Kniv til anden,

eller med Hug og Slag

overfalder nogen, i Kon-

gens Naervserelse eller Paa-

syn, da haver hand for-

brut sit Liv.

18.

Ager, eller rider, nogen

forssetligenpaaMand,

Qvinde, eller Barn, og gi0r

dennem Skade paaLiv, Hel-
bred og Leuuner, daerdet

ligesom hand hafde giort

det med sin egen Haand,

og straffis paa Liv, el-

ler

§ 18: jfr. ESLov 2,64,

ler Boder, som Skaden

er ^ Gior hand det af

Fremfusenhed, eller TJagt-

somhed, da straffis hand

med Jem.

Vm. Cap:

Om Udfopdringer

og Dueller.

1. Art:

Hvo som udfordrer no-

^geniDuel ententU

Hest, eller Fods, i hvo

hand og er, og i hvad

Aarsag hand og dertil

kand synis at have: Og
den, som moder, naar hand

i saa Maader enten munt-

lig, eller skriftlig, bliver

udfordret, have forbrut

deris ^Bestillinger, som de

have, tillige med al deris

Gods, r0rendis og Uroren-

dis, saa vel som deris Liv,

efter Sagens Beskaffenhed.

2. De,

' Saul, ANPTUi K W-'- W
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2.

De, som lade sig bruge

til Secunder, og m0-
de paa Staedet, og ikke

forhindre , at Parteme

komme til Slagsmaal, vae-

re lige Straf undergivne.

Hvo som lader sig bru-

ge til at ankynde

Udfordringen, entenmunt-

ligen, eller ved aaben Car-

tel, bode tre hundrede

Lod Solv, og hvis hand

ikke haver Penge at bode

med, da straffismedFaeng-

sel i tre Maaneder. Er

det lukt Cartel, som no-

gen frembaer, og hand

gior sin hejeste Eed der-

paa, at hand ikke viste

hvad den indeholte, vaere

angerl0s.

Ingen, som omkommer
i nogen Duel, Ho-

vedmand , eller Secund,

maa

§ 4: Reces 164S 2, 10. 2.

maa enten i Kirken, eller

paa Kirkegaard, begravis.

5.

Den, som udfordris og

ikke moder, skal al-

delis vaere frj for al ond

Eftertale, og det bor ikke

at komme bans iEre og

Respect til nogen Forklej-

ning i nogen Maade, saa

som den, der horsomme-

ligen sig efter Loven ha-

ver forholdet; Oghvis no-

gen skielligen overbevisis

at have hannem derfor

ilde eftertalt, da bor den

at lide paa sin JCre.

Hvo som giver Aarsag

til Udfordring, saa

som, at hand uden Aar-

sag begynder nogen

Klammerj, og enten med
^rrorige og Skields-

ord, eller og med Gier-

ning, saa som, med 0re-

figen, Pryglen og deslige,

nogen r
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nogen angriber, og ilde

med hannem handler, skal

derfor straffis paa Penge,

med FsengselS med sin

Bestillings Fortabelse og

anden haardere Straf, ef-

ter Sagens Beskaffenhed

og den Forurettedis Stand

og Condition ; Og skal der-

foruden med Afbedelse og

andenErklsering efterDom-

merens Sigelse giere den,

som saaledis forurettet er,

nojagtig Satisfaction.

7.

Hvo som nogen Viden-

skab haver om saa-

danne Dueller og Slags-

maal, vsere sig Verteme i

offentlige Herberger, eller

Kroer, eller og de, som fin-

dis i saadanne Samqtem-
mer, hvor Anledning til

Udfordringer og Slagsmaal

givis, skal det betimeli-

gen dennem, som Juris-

diction paa de Stajder ha-

ve, aabeubare, at XJlykke

kand

kand forrekommis. D0lge

dedet, betale fuld Mande-

bod.

8.

Alie Kongens Embeds-

msend, som nogen

Jurisdiction have , Civil

eller Militarisk, i Kiob-

stsedeme og paa Landet,

paa de Staeder, hvor saa-

danne Tvistigheder ind-

falde, skuUe alvorligen un-

der deris Bestillingers og

Besoldningers Forbrydelse

holde over dette, som her

forskrevet staar, og forst

af yderste Magt forhindre,

at ingen saadan Slagsmaal

skeer, men skaffe den For-

urettede Ret, saa snart

det for dennem angivis.

9.

Er den Skyldige af

Adel, eller lige ved

Adel privilegeret, da skal

Amptmanden , i hvis

Ampt det forrefaldet er,

strax kalde tvende naest

boesi-

• Saul. AKNU; T: Fanggel.
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boesidende af Adel, eller

lige ved Adel privilegerede,

til sig, ogudenOpholdmed
dennem domme i Sagen.

10.

Ir den Skyldige i vir-

r^J kelig Krigstieniste,

skal der strax holdis Stand-

ret over hannem af den

hejeste Krigs - Officerer,

som er naest ved Haanden,

vaere sig General, Oberst,

Oberst Lieutenant, Major,

Kitmester, eller Capitaine.

11.

Er den Skyldige af an-

den Stand og For-

urettelsen er skeet paa

Landet, da skal Herrets-

fogden vaere forpligtet strax

at holde Ting, enddog det

ikke rette Tingdag er, og

demme i Sagen. Hige-

maade skal Byefogden, el-

ler andre Dommere i Kiob-

staedeme, forholde sig, om
Eorurettelsen er skeet i

Kiebstsed.

12.

12.

Vil den Skyldige ind-

staevne Dommen til

hejere Ket, da b0r det

hannem ej at tilstaedis,

med mindre hand stiller

n0jagtig Borgen for sig,

eller bliver Borgen for sig

selv.

13.

Processemis Omkost-

ning betaler den Skyl-

dige til den Forurettede

skadisl0s.

IX. Cap:

Om Husfred, Kirke-

fred, Tingfred, Veje-

fred, Plovfred.

1. Art:

Hvo som far med op-

lagt Kaad til an-

den Mands Huus, eller

Gaard,

§ 1: Reces 1558 § 22,
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Gaard, enten hand haver

det til Leje, eller Eje, el-

ler hvad Slags Boelig det

er, som hand haver fort

sig selv og sit Gods udj,

eller Skib, og draeber der

enten hannem, hans Hu-
strae, Born, Tyende, eller

Giest, som der er indbo-

den, eller til Herberg, da

b0r hand at miste sin

Hals, og hans Hovet at

settis paa een Stage, saa

vel som alle de, der ere

i Flok og Felge med, og

alle deris Boeslodder at

vaere forbrutte, halfdeelen

til den Drsebtis Arvinger,

og halfdeelen til deris

Herskab.

End gior hand dennem

anden Skade med
Afhug, eller Saar, eller i

andre Maader dem udfor-

mer, da bode hand over

andre rette Boder trende

fyrretyve Lod Solv.

3. Kom-

3.

Kommer mand fredelig

i andenHands Huus,

og findis satte og sam-

draegtige med hin anden,

og vorde siden Usamdraeg-

tige ogkomme i Slagsmaal,

da er det ej Husfred.

Det er ej heller Husfred,

om Husbond, eller

Hustrue, slaar deris Bom,
som ere i Fsellig med den-

nem, eller deris Tyende, i

anden Mands Gaard.

Vorder mand af sin

Uven overfalden, og

flyer for hannem i anden

Mands Gaard, eller Huus,

til at frj sig, og hand for-

folgis af hannem der ind,

da, hvis paa hannem der

brydis, er det lige saa fult,

som det skeede i hans

eget Huus og Gaard.

6. Hug-

§ 2: Feces 1558 § 22.

§ 3: JLov 2,SO.
§ 5: Jfr.Frdg.forSj<Ellandm4
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Hugger, eller stikker,

mand i anden Mands

Bord, Vegge, D0re, Bislag,

Vinduer, Vinduesskreder,

eller andet bans Boeskab,

eller slaar bans Vinduer

ud, eller ind, betale Ska-

den og derforuden trende

fyrretyve Lod S0IV.

7.

Hvo som bestiger Kon-

gens Huus inden,

eller uden, som er befae-

stet med Muur, Grave,

eller Hanker, eller som

Port er for, miste sit Liv.

Binder mand nogen i

sit eget Huus uden

Skyld, eller tager hannem,

bans Hustrue, Bom, Ty-

ende, eller Giest, og forer

dennem bort med Void

og XJret, da bade band

og een bver, som var med
i den Gierning, trende

fyrretyve Loa Solv.

10.

Det samme er og, om
nogen med Uret

tagis i anden Mands Huus,

paa Gade, Vej, Mark, el-

ler Skov, og imod sin

Villie andenstaeds bort-

foris.

8.

Hvo som i Kongens

Gaard opslaar Kiel-

derd0re, eller andre Luk-

kelser , eller overfalder

Kok, Kieldersvend, eller

nogen, som Befalning ba-

ver, miste sit Liv.

9. Bin-

11.

Dog skal ingen bade

for Voldfarsel efter

Markeskiels Tal ; Men det

regnis for et Void, naar

nogen voldforis, og ikke

for meere eller fleere

Void.

12. Lig-

§ 6: Jfr. VSLov 2,32.

§ 7: Gaardsret 1562 § 8.

§ 8t Gq^rdaret 1562 § 36.

§ 9: JLov 2,30.

§ 11: Recea 1558 § 25 jfr.

Haandf. 1559 § 31; 1648

§ 31.

20
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12.

Ligger Stiemand paa

Skov, eller i S^el,

eller paa farende Veje,

eller nogen bryder ind i

Mands Huus og Boelig, og

myrder noget Menniske,

da, om hand vorder taget

vedGierningen, haverhand

forbrut sit Liv, og ber at

leggis paa Stl^gle og Hiul,

og bans Hovedlod vsere

forfalden til Herskabet og

den Draebtfe Arvinger.

13.

End undkommer^ hand,

da vsere fredlos og

straffis, som sagt er, om
hand kand antreffis.

14.

Og
skal ellers alting

med Mord saaledis

forfolgis, som sagt er om
Drab i det siette*^ Capi-

tel.

15. Gi0r

15,

Gior Stiemand nogen

Saar, og ikke p*i

iFerske Gierninger gribis,

og sigtis derfor af den,

som saaret er, vserge sig

med sin Eed, og derfor-

uden lovligen bevise, at

hand ikke var paa det

Staed, som Giemingen

skeet var^

16.

Hvo som i Kirken, paa

Kirkegaard, paaTing,

eUer nogen anden Stseds,

som Dom og Ret settis,

tager til Verie, hoder, el-

ler truer nogen Mand med

vred Hue, eller vaebnet

Haand, enddog hand ingen

Skade gior, bode for hver

Sinde bans Brest saa fin-

dis trende tj Lod Solv.

17.

End hugger, eller stik-

ker hand, saa det

bl0der, og saa at Saar

vorder,

• Saat. ANPTU; K: Udkommer
» U: siiette

§ 12: JLov 3,67,

• Saul. KNTU; A: Bket er. ; P: skeet

vaar.

§§ 16-17: Rec€8 1558 § 2S.
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vorder, da b0de hand for

Saaret efter Loven og der-

foruden trende fyrretyve

Lod S0lv.

straf, efter den Skyldigis

Formue, Stand og Vil-

kor.

18.

End slaar hand Pust og

Nsevejiug, Stavshug,

eller i andre Maader, da

bode hand og derfor efter

Loven og derforuden trende

femten Lod Solv for Kir-

kefred, eller Tingfred.

20.

Over8kieldis,truis, eller

overfaldis, Varsels-

eller Staevnings-Maend,

naar de Varsel eller Stsev-

ning forkynde, af dem,

som kaldis, da bodis der-

for som for Tingfred.

19.

Hvo som paa Tinge

overfalder,slaar,eller

mad Haandgierning forgri-

ber sig imod sin Veder-

part, naar de med hver

andre staa for Kette, da

skal hand ikke alleeniste

bode derfor efter Loven

og for Tingfred, men og

for slig motvillig Dristig-

hed og Overlast straffis

med Gabestok, eller Fseng-

sel, eller anseelig Penge-

straf,

21.

Overfaldis Praest i Kir-

ke, eller paa Kirke-

gaard, med Hug og Slag,

naar hand sin Tieniste for-

retter, da er denned Liv

og Gods forbrut; Men
overfaldis hand paa samme
Stseder for, eller efter,

Tienistens Forretning, da

bodis dobbelt saa meget,

som ellers, om een anden

Person var overfalden.

22. Hvo

§ 18: Reces 1558 § 23,

§ 19: Frdg, 1590 14. Avg,

(Nr. 538) § 1.

§ 21: j/r. JLov 2,86,
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22.

Hvo somsaarer nogen

paa den Dag, som

helligholdis, b0de foruden

rette Boder ogsaa Hellig-

brode.

23.

Kirkefred og Tingfred

regnis fra mand dra-

ger fra sit Huus ret Vejen

til Kirken, eller Tinget,

og siden fra Kirken, eller

Tinget, ret Vejen hiem til

sit Huus ; Dog at mand ej

tageraf Vejen, eller tager

andre Grinder for.

24.

Hvo som overfalder

sagislos Mand paa

Torvevej, Torv, Gade, eller

i Straede, eller Vejfarendis

Mand, eller Bonde, der

holder paa sin Plov, og

slaar, hugger, eller stikker

hannem, bode foruden

rette Boder trende fyrre-

tyve Lod Solv.

X. Cap:

§ 22: JLov 2,80,

§ 23: Reces 1558 § 23,

§ 24: JLov 3,22 f VSLov2,39;
ESL 2,22*23.

X. Cap:

OmSkadeafaDdenHands

Vaaben, eller Fae.

1. Art:

Udlaaner nogen sine

Vaaben, Kaarde,

Kniv, Staver, Kaep, eller

noget saadant, som mand

kand giore Skade med, til

andenMand, naarhander

i Trette og Klammerj med

nogen, eller og det bevis-

ligt gioris, at det var han-

nem vitterligt, som ud-

laante dem, at den anden

ville giore Skade denned,

og den, som fik Vaaben

i Hsende, gior nogen Skade

denned, da boder den,

som

§ 1: JLov 3,35 jfr,

3,13,

ESLov
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8om dem udlaante, half

saa meget som den, der

Skaden giorde.

2.

Fanger mand Skade af

anden Mands Hors,

eller Nod, eller noget an-
det Fae, eller Hund, som
gaar log, og den, som Ska-
den fik, ikke selv foraar-

sagede det, da skal den,

som Faeet eller Hunden
ejer, give Badskerl0n. End
fanger hand Lyde deraf,

da b0de den, der Fseet

eller Hunden ejer, Lyden
efter Sagens Beskaffenhed.

Draeber nogen Mands
Hest, eller noget an-

det Fae, som mand lovli-

gen maa have, noget

Menniske, .da skal Ejer-

manden bode tre Lod
S0IV, og giore sin Eed, at

hand ej viste, at det Fae

hafde den Vane, Endskeer

det

det anden Gang, imens

hand haver saadant Fae i

sin Haevd, da afsone det

hos den Afdodis Arvinger

efter sin Foimue.

F0der mand vilde Dyr
op, som ere TJlve eller

Biorne; Hvad ^kade de

giore, derfor boder Ejer-

manden og den, som dem
i Haevd haver, ligesom

hand den selv giort hafde.

6.

Bide, stange, eller slaa,

een Mands Bsester,

eller Fae, anden Mands

Baester eller Fae ihiel, da

skal den, som ejer Baest,

eller Fae, derSkaden giorde,

betale den anden half saa

meget, som det Baest, el-

ler Fae, var vaerdt, der

draebt blev, saa fremt at

det, som draebt blev, var

saa got, eller bedre, end

som det, der draebte; Men
var

§ 2: JLov 3,33,

§ 3: JLov 2,35,
§ 4: JLov 2,36; SLov § 10

L

§ 5: jfr, NLov 6,33; 36,

20*
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var det, som drsebt blev,

ringere end det, som

drsebte, da skal dets fulde

Vaerd betalis.

6.

Bider Hund anden

Mands Qvaeg ihiel,

eller jager det i TJfore,

da bode den, der Hunden

ejer, forste Gang half

Skaden; Men skeer det

tiere, da bode for hver

Gang heel Skaden.

XL Cap:

Om Yaadis Gierning.

1. Art:

Drseber mand anden

af Vaade imod sin

Tanke og Villie til at

skade enten den Drseb-

te,

te, eller nogen anden, med

den Gierning, bode fyrre-

tyve Lod Solv til den

Drsebtis Arvinger alleene

og denned vaere angerlos.

Oiaarer mand anden af

lO Vaade imod sin Tanke

og Villie, betale Badsker-

lon og den Saaredis Kost,

imens hand laegis, og

vsere frj for anden Bod.

Hugge to Msend i Sko-

ven sammen, og den

eenis 0xe slipper af Skaf-

tet uden bans Villie, og

hand gior sin Eed derpaa,

da er det Vaade hvad

Skade deraf skeer, og bo-

dis intet derfor.

4.

Q{ kyder , eller kaster,

1^ nogen over Huus,

Skib , eller Plankeyerk,

eller

§ 6: NLov 6,36.

§ 1: jfr. Reces 1658 § 21;

NLov 3,12,

§ 2: jfr. NLov 3,12,

§§ 3-4: NLov 3,12,
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eller nogen slig TJnedig.

Gieming gi0r. og anden

deraf fanger Skade, Saar,

Meen, eller Bane, imod

dens Villie, som det giorde,

og hand gier sin Eed der-

paa, da boder hand for

Drab fyrretyve Lod Solv

til den Drsebtis Arvinger,

og til Husbonden tyve Lod

S0lv; Men for Saar og

Lyde half saa meget, som

hand skuUe bede, om hand

det med Villie hafde giort.

Hugger, slaar, eller

stikker, nogen til

een med vred Hue, at

hand vil skade hannem,

og rammer een anden, da

er det ej Vaade.

End om nogen gaa sam-

men i Favn at bry-

dis, eller dragis iHsender,

eller noget sligt anfange,

med

med beggis Villie og ikke

af vred Hue, da forvare

hver sig selv. Fanger no-

gen Skade i slig Tilfald,

og den anden haver Mis-

tanke til hannem, at hand

giorde det med Villie, da

vserge sig med sin Eed,

at det ej skeede med bans

Villie, og b0de intet uden

Badskerlon og Omkost-

ningen.

7.

Legger nogen spent, el-

ler ladt, Bysse eller

Pistol fra sig, og nogen

deraf fanger Skade, da b0-

der den, som dem saaledis

fra siglagde, half saa me-

get, som hand burte at

b0de, om hand af Vaade

selv Skaden giort hafde.

8.

Tager nogen anden

Mands Bysse, el-

ler Pistol, i Haende,

som er ladt, og veed

det ikke, og den gaar af

for

§§ 6-6: NLov 3^2,
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for hannem og gier Skade,

og hand gier sin Eed der-

paa, at hand viste det,

ikke, da er detYaade, og

bode derfor som for Vaa-

dis Gieming, enten det er

Drab, eller Saar.

Drukner mand i anden

Mands Brend, eller

Hule, i Gaard eller paa

Gade, som ej lovlig er,

eller Leergrav, som ej er

vel med Gierde forvaret,

og derforuden fire Favne

fra Alvejen, da b0de de,

som Vandet herer til, el-

ler som Leergraven giort

have, samtligen til den

Druknedis Arvinger fyrre-

tyve Lod Selv.

10.

End drukner mand i

M0lledam, eller Fi-

skepark, eller falder selv

neder af Huus, eller Huus

paa hannem, da bedis ej

derfor.

11. End

11.

End rejser mand Huus,

nyt eller gammelt,

da bor det faestis, saahver

Mand kand yaere skadis-

10S. Gifinre de det ikke,

som Huset rejst have, fer

end de gaa derfra, ogdet

falder nogen Mand til

Dede, bede fyrretyve Lod

Selv til den Dedis Ar-

vinger.

12.

Falder gammelt brest-

fseldigtHus paa no-

gen Mand til Dede, og

det bevisis, at Ejermanden

haver vseret tilfom adva-

ret at forvare Huset, at

det ej skuUe giere Skade,

da bede hand fyrretyve

Lod Selv til den Dedis

Arvinger, og derforuden

betale al den Skade, som

deraf er foraarsaget.

13. Druk-

§ 9: JLov2y37 jfr, SLov § 98,

ESLov 3,67,

§ 10: JLov 2,37,

§ 11: ESLov 2,60,

§ 12: jfr, ESLov 2,60.
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13.

Drukne smaaB0rn, som
ikke kundevare sig

selv, eller anderledis om-

komme, formedelst Porael-

drenis Uagtsomhed , da

stande Foraeldrene aaben-

bare Skrifte, og give no-

get til de Fattige efter

deris Formue.

14.

Ligge Forseldrene deris

egne Born ihiel tit

Forsemmelse, stande ilige-

maade aabenbare Skrifte

og give noget til de Fat-

tige forste Gang. Skeer

det anden Gang, da straffis

den, som det giort haver,

paa sin Formue, eller Liv,

efter Sagens Beskaffenhed

og Omstaendighedeme.

15.

Ligger nogen andens

Barn* ihiel, straffis

med Spindehuset ferste

Gang; Skeer det anden

Gang, have forbrut sit Livf

xn.

* 8aal. KNPTU; A : anden MandsBam

§§ 14-15: Reces 1643 2. 10. S,

xn. Cap:

Om NodYaerge.

1. Art:

Det skal vaere een hver,

som voldeligen over-

faldis med Slag, Hug, el-

ler Sting, tillat at vserge

sig selv, sit eget Liv, eller

sit eget Gods, med hvad

Verie hand maegtig er.

Overfalder nogen an-

den, og tragter han-

nem efter Livet, eller ha-

ver lagt sig i Veje og Lave

for hannem til at giore

faannem Skademed Aaraad,

og hand selv derover vor-

der draebt, da ligger hand

paa sine egne Gieminger,

og den, som sit Liv vaer-

gede, vaere sagisl0s.

3. End

§ 1: Reces 1643 2. 10, 2 i JLon
3,22 i SL jfr. NLov 3,18.

§ 2: JLov 3,22; Reces 1558
§ 24.

r
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End bliver nogen TJsam-

drsegtig med een an-

den, og begaerer Fred, og

dog overvseldis af den an-

den, og kand ej slippe,

men' bekommer Saar og

Hug, da, dersomhand da

drseber den anden til at

forsvare sit eget Liv, be-

holde hand sin Fred, og

bode fyrretyve Lod Solv

til den Draebtis Arvinger.

4.

Fanger mand Saai i

Horeseng med anden

Mands Hustrue, og kom-

mer hand levendisderfra,

og vorder dog dod af sam-

me Saar, da ligger hand

paa sine egne Gieminger,

og Husbonden vaere sa-

gislos; Og fanger Hoer-

karlen Aflosning vedPrae-

sten, for end hand doer,

da maa hand i Kirke-

gaarden begravis. Men
bliver

bliver hand draebt i Hore-

seng, da skal Husbonden

fore til Tinget Dyne og

Lagen blodige, som hand

draebte hannem paa, og da

skal den Draebte ligge paa

sine egne Gierninger, og

begravis uden Kirkegaar-

den.

Men draebis hand uden

Horeseng, enddog

Horesagen er aabenbarUg,

da gaais derom, som om

atidet Drab.

Det er ej Nodvaerge,

dersom mand have

vaeret i Slagsmaal sam-

men, og ere blevne skilte

ad, og den, som var over-

vaeldet enten med Skaends-

ord, eller Trusel , feiver

Aarsag, at de komme igien

til Slagsmaal, og saa drse-

ber sin Vederpart.

7. Bry-

§§ 4-5: JLov 3,37,
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7.

Bryder nogen ind om
Nattetide i Hands

Huus, eller Boelig, til at

stsBle bans Fse, eller Gods,

og hand derover bliver

disebt af den, som vil for-

svare sit Gods, da ligger

hand paa sine egne Gier-

ninger.

8.

Drseber mand anden at

Nodvserge, og dog af

frygt for Sagens Udgang

undviger, da skal band,

saa snart band kommer i

sin Frelse, indenMaanets

Udgang i det Isengste for-

f0lge Sagen til sin Und-

skyldning; Men bvis band

det ikke gi0r, da boldis

band for Manddraber.

9.

Dommis nogen til

Bod for Drab,

da skal dog ikke Kon-

gens Amptmand, eller

Foget, lyse Kongens Fred

over

over bannem til Tinge, fer

end B0deme ere betalte,

eller i Retten nedsatte, om
ingen findis af den Drseb-

tis Arvinger, som dem vil-»

le, eller skulle, opbsere.

10.

Fordrister den D0di8

Slegt sig at fejde,

eller fejde lade, Manddra-

beren, eller bans Slegt,

naar band til Bod d0mt

er, og band den betalt

haver, da b0de de deris

trende fyrretyve Lod S0IV,

og udlegge igien til Mand-

draberen de Boder, som

vare opbaame.

XIU. Cap:

Om Losagtighed.

1. Art:

^vo nogen Qvindis-

Person beligger,

b0de til sit Herskab fire

og

ff

10: Reces 1558 § 21 jjr.

JLov 3,23,

§ 1: Reces 1643 2. 5, 4.
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og tyve Lod Solv, og Qvind-

folket tolv Lod Solv, og

stande begge aabenbare

Skrifte. Have de ikke Mid-

del til Bedeme, da straffis

de efter deris Formue og

med Fsengsel paa Kroppe-

ne; Men dersom de egte

hver andre, da betale hand

til Boder half femte Lod

Solv oghunhalfsaa meget,

og vsexe frj for Skriftemaal.

2.

BeliggernogenFormyn-
der sin Myndling, el-

ler Lavvserge den Enke,

som hand er Lavvaerge for,

da bor hand, om hand le-

dig er, at egte hende, om
hun vil. Vil hun ikke, da

haver hand forbrut sin hal-

ve Hovedlod til hende for-

uden Bodeme til Herska-

bet. Kand hand ikke egte

hende, formedelst hand

gift er, da haver hand

forbrut sin heele Boeslod

til lige Deele imellem

hende og Herskabet.

3. Der-

§ 3: Reces 1643 1. 2. 25.

3.

Dersom nogen for au-

den vorder mistsenkt

og berogtet at leve et let-

fserdigt, eller skammeligt,

Levnet med hver andre,

b0r dem ikke alleene at

paaleggis, sig fra hver an-

dre endeligen at entholde,

men om de ere ledige Per-

soner, slet af Byen, Sog-

net og vel Herredet fra

hver andre sig at begive;

Og hvis de det ikke gi0re,

skuUe de udstaa Kirkens

Disciplin og straffis af de-

ris Herskab.

Dersom nogen enten

selv, eller ved andre,

beder om een Dannemands

Daatter, og derover belig-

ger hende, for Trolovelsen

skeer, eller hand faar en-

delig Svar, da skal hand

endeligen^ tage hende til

Egte, om hendis Foraeldre,

eller Formyndere , ville

det

• Saal. FNPTU; A: endeUg

§ 4 : Ordinans 1582 19. Jitni 4fi.
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det samtykke. Ville de

ikke, da b0r hand at give

hende een hsederlig Hiem-

gift efter hans Formue.

Det samme er og, der-

som nogen beligger

anden Mee, eller Enke,

som tilforn haver vseret

TJberogtet. Siger hand nej

for Gierningen, og hun

kand hannem det ej over-

bevise, da vaerge hand sig

derfor med sin Eed.

6.

Sigter Qvindfolk nogen

Mands-Person, athand

hende beligget haver, og

saaledis aabenbarer sin

egen Skam, og gi0r sig

selv til Hore, og ingen

Kiends Gieming findis der-

til, da b0r hun det at be-

vise, eller bode sine tre

Mark som een Legner.

7. Si-

7.

OJiger og Mands-Person

1^ sig at have haft le-

gemlig Omgsengelse med

Uber0gtet Qvinde, Enke,

eller M0e, og hand det ej

skielligenkand bevise, b0de

iligemaade sine tre Mark

som een L0gner.

8.

Dersom nogen befindis

XJblueligen at have

sksendt den eene TJber0g-

tede M0e, eller Enke, efter

den anden, tre eller fleere,

da skal hand ikke allee-

niste b0de som forskrevet

staar, men og straffis en-

ten paa Livet, eller i an-

dre Maader med h0jeste

Straf, andre til Exempel

og Forskrekkelse.

9.

Men er det med be-

r0gtede Qvindfolk

hand saadant haver be-

gaaet,

§ 5 : Ordinans 1582 19, Juni 4,.?.

§ 6: Scettandsfar Landstings-

dom 1595 (Udvalg 4,436).

§ 7: jfr. NLov 3,25.

§ 8: Ordinansl58219.Juni4,5.

§ 9: Reces 1643 2. 5. 4.
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gaaet, da straffis hand paa

Fonnuen og paa Kroppen

med FaBngsel, og hun tre^

die Gang uden al Naade

til Kagen.

10.

Lader nogen fornemme

Hands Enke, eller

Daatter, i hvad Stand de

ere udj, Geistlig eller

Verdslig, sig i TJsere be-

ligge, da maa hendis Vaer-

ge, saa fremt hand og nae-

ste Frsender ikke hende

ville benaade, hende strax

tage, og faengslig lade ind-

sette og forvare i hendis

Livs Tid, og alt hendis

Gods til sig annamme, og

det altsammen nyde og

beholde, saa laenge hand

hende saa i Fsengsel og

Forvaring holdendis voi-

der; Dog naar hun deer,

skal hendisGods strax igien

konune til hendis naeste og

rette Arvinger, eller Egte-

bom; Og hvem i saa

Maa-

Maaderbeligger nogen for-

nemme Mands Enke, eller

Daatter, da skal handag-

tis som mindre Mand, med
mindre hand hende med

hendis og hendis Vaergis

og Fraenders Villie og

Samtykke egter.

11.

Hvo som i Kongens

Gaard kraenker no-

gen Qvinde, eller Moe, og

hand der haver soret tro

Tieniste, hand skal miste

sine to Fingre. .

12.

Er Qvindfolket betroet

nogen N0gle til 01,

Mad, Klseder, Penge, el-

ler andet, som ber at vsere

forvaret, da straffis den,

som hende besover som

een aabenbare Tyv, om
hand tiener i Gaarde med
hende.

13.

m nogen , som

ere hin anden i

andet

o
§10: Heces 1576 § 12 ; Gaards-

ret 1562 § 16.

§ 11: Gaardsret 1562 § 17.

§ 12: Gaardsret 1562 § 18,

§ 13: Rece8l643 2,5.3pr.jlfr.

Frdg. 1682 4. Novbr.
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andet Leed, eller andet og

tredie Leed, eller i tredie

lige Leed beslegtede, eller

i samme Leede besvogrede,

findis at ligge i et ont

Levnet tilsammen^ og avle

Bern, da skal Amptman-
den, eller hvem deris Her-

skaber, Sagenmeddennem

efter deris yderste Formue

aftinge, og de siden forvi-

sis Landet. End remme
de ikke, da straffis de paa

deris Hals. Skeer det an-

den Gang, da uden Naade

straffis paa deris Liv.

14.

De, som sig i de for-

budne Leed imod

GudsLov, enten i Blod, eller

Svogerskab, forsee, straffis

paa deris Liv, og derforu-

den, saafremt samme Blod-

skam er begangen baade

med Fader ogSen, eller baa-

de med Moder og Daatter,

eller afFader med Daatter,

eller af S0n med Moder, da

skuUe

skulle Kroppene, naar de

halshugne ere, kastis paa

een lid og opbraendis.

15.

Omgsengelse, som er

imod Naturen, straf-

fis med Baal og Brand.

16.

Dersom nogen voldta-

ger een serlig Moe
eller Enke, og det bevisis,

miste sit Liv, eller, om hand
ej betraedis, vaere fredlos;

Men om hannem benaadis

Livet, tage sig hende til

Hustrue, om hun og hendis

Formyndere og Frsender

ville; Men ville de ikke,

give hende af sine Penge

og Gods efter faellis Ten-

ners Baad og Samtykke.

17.

Bliver nogen befunden

at have voldtaget den

eene efter den anden, og

ingen af dem tager til

Egte, handb0r udenNaade

at straffis paa Livet.

18. Hvo

§ 14: Reces 1643 2. 5. 3 pr.

§ 15: jfr, Carolina § 116.

§16: JLov2,16; Ordinans 1582
19. Juni 4y6; Gaardsret

1562 § 15.

§17: Ordinans 1582 19. Juni4fi.
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18.

Hvo 8om noget Qvind-

folk vil med Void

tage, og hendis Raab og

Skrig om Hielp horis, og

synis blaat Ki0d, eller

revne Klseder, hand miste

sit Liv, enddog hand sin

Villie ikke fuldkom.

19.

Hvilken Kone, der siger

sig at vsere voldta-

gen, hun skal, saa snart

hun kommer i sin egen

Fxelse, klage over den Void,

som hende er giort, for

Naboer og Naboersker, og

paa Kirkestsevne, og siden

paa Tinge, og da er det

vel troeligt, at hende er

Void giort; Men tier Ko-

nen, efter at det er blevet

aabenbaret og Folk veed

deraf, baade Naboer og

Naboersker, at den Mand
haver haft med den Kone

at bestille, eller at hun

vorder med Bam, og

kla-

klager ej for derover, da

er det troeligt, at hun ej

var voldtagen.

20.

Sigter Qvindfolk Mands-

Person for Voldtaegt,

og hand ved Dom bliver

frikient for Voldtaegt, da

er hun, som sigter, skilt

ved al sin Ret for Lejer-

maal.

21.

Ganger Kone Void over,

da skal det ikke vsere

hende til Hinder, eller ^ris

Forklejning i nogen Maade.

Hvo som trolover sig

med een,og siden sig

i Egteskab med een anden

begiver, bor at ronmie

Kongens Riger og Lande.

H
sig

23.

vilken Egtemand, el-

ler Egteqvinde,

med een anden i

Egte-

§ 18: Gaardsret 1562 § 15.

§ 19: JLov 2,17.

§ 20: JLov 2,17.

§ 21: JLov 1,33.
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Egteskab indlader, ber at

miste sin Hals.

24.

HvilkenEgtemand, som
haver sin Egtehu-

strue levendis, eller hvil-

ken Egtehustrue, som ha-

ver sin Egtemand levendis,

og bliver befunden i aaben-

bare Hoer, saa det er be-

visligt, da skuUe de f0rste

Gang, hvis Brest saa fin-

dis, strafBs paa deris

Gods og Penge efter de-

ris yderste Formue. Fin-

dis de anden Gang, da

skuUe de iligemaade straf-

fis paa deris Gods, og si-

den strax forvisis af Lan-

det: Komme de tredie

Gang, saa det er bevis-

ligt, da skal den Egtemand,

hvis Brest saa findis,

miste sit Hovet, og den

Egteqvinde, hvis Brest

saa findis, druknis; Og
naar Hoer saa bevisis

nogen over for tilberlig

Dom-

Dommere, da skal Dom-
meren give det Amptman-

den, eller Husbonden, el-

ler andre, som det ber at

straffe, tilkiende.

25.

Befindis nogen Egte-

mand at have med
anden Egtemands Hustrue

aabenbarlig og TJbluelig

Omgaengelse, og de ikke

efter Advarsel sig entholde

fra hin anden, men blive

fremturende i deris skam-

melige og forargelige Lev-

net, da ber hand at miste

sin Hals, og hun at stop-

pis i een Ssek og druknis

26.

Saa fremt nogen letfser-

digen staar aabenbare

Skrifte paa legnagtig Be-

kiendelse, og Qvindis-

Personen een for Barne-

fader udlegger, eller og

Mands-Personen sig for

Bame-

§ 2^: Reces 1558 § 60, § 25: jfr, Retsbrug (Udvalg ifi2
med Rettelser og S, VIII).
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Bamefader udgiver, og si-

den dog befindis een an-

den rette Barnefader at

vsere, da, saa fremt nogen

legnagtig Skrifter selv in-

den fierding Aar der nsest

efter gaar til Sandheds

Bekiendelse, skal den saa

vit benaadis, at denstaar

aabenbare Skrifte for sin

Forargelse. Skeer det ikke,

men den lovligen over-

bevisis l0gnagtig at have

skriftet og udlagt, skal

den uden' Naade straffis

til Kagen og forvisis Lan-

det. Den Person, som

saadan een til den f0rste

falske Bekiendelse bragt

og forleedt haver, bor at

agtis for een Legner og

mindre Mand, og sin Boes-

lod til sin Husbond have

forbrut,

27.

End haver hand ingen

Boeslod, da dommis

hand i Jern.

28. Er

Er det Qvindis-Person,

som sig l0gnagtig

paatager Bamemoder at

vsere, og derpaa staar aa-

benbare Skriffce, da berhmi

at d0mmis i Spindehuset.

29.

Letfserdige Qvindfolk,

som paa fremmede

Staeder, hvor de Ubekiente

ere, imod Tiden, at de

skulle fode, sig begive,

maa de, som dennem

Huus laane, ikke efter

deris Barnef0dsel lade fira

sig konmie, f0r end de

det Stsedets 0vrighed

have tilkiendegivet, paa

det n0jagtig kand erfa-

ris, hvo sanmie letfserdige

Qvindfolk monne vaere,

hvo deris Barnefader er,

samt deslige Omstsendig-

heder, som til Sagens

Kundskab og Oplysning

udkrsevis, saa fremfc de

ej derfor paa deris yder-

ste Formue ville straffis.

Befin-

27-28: Reces 1643 2, 5, 5. § 29: Frdg. 1658 8. Jan.
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Befindis Sogneprsesten det

ikke at give Ovrigheden

og Herrets Provsten strax

tilkiende,, naar Barnet af

hannem chrisfcnet er, da
miste udeu al Naade sit

Kald.

30.

Hvilken Mands-Person

sig i Horehuus lader

finde til TJtugt at bedrive,

og der antreffis, straffis

f0rste Gang med otte Da-
gis Faengsel, anden Gang
dobbelt saa Isenge. Qvind-

folk, som sig i saadanjie

Huse opholde til TJtugt,

straffis med Kagen, eller

settis i Spindehuset.

1. Art:

Hvo som gior Void og

Herverk, betale Ska-

den og bode derforaden

trende fyrretyve Lod Solv.

2.

Ganger mand med
Eaads Raad i anden

Mands Gaard, eller Huns,

og bryder Huns, og tager

der ud enten Fae, eller

Klseder, eller Vaaben, el-

ler andre Koster, som
Bonden ejer, fra Bonden
selv, eller fra bans Ty-

ende, som hand holder,

da er det Herverk.

XIV. Cap;

Om Yold og Her-

verk.

1. Art:

Men tagis der ud Bon-

dens Giestis Heste,

eller andre Koster, som
Giesten ejer, da er det

Herverk imod Bonden og

Ran imod Giesten.

4. Far

l:jfr, JLov 3,48; ESLov
3,48; VSLov 2,32; Bir-
keret 1623 § 16,

§ 2: JLov 2,30,

§ 3: JLov 2,39,
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Fr mand i anden

Hands Biegaard, og

tager Bier og forer bort,

og drsBber dem, og tager

Honning bort, da er det

Herverk.

5.

Bryder nogen det Huus
op uden Tingsdom,

som anden Mand ejer, en-

ten det er bygt paa bans

eget, eller paa anden Ejers

Jord, da er det Herverk

imod den, som Huset ejer.

6.

Det samme er og om
al den Bygning, el-

ler Skyel, som nogen til

sit Qvaeg kand bave opsat;

Item Gierder og deslige.

7.

^"TTil nogen ej flytte af

V Lejebuus , naar

band lovlig udsagt er,

til rette Fardag, eller

bliver i det Huus
besi-

besidendis, som hand in-

gen Ret baver til, eller

er eengang frademt, imod

Ejermandens ViUie , da

bode band sine Voldsbe-

der, og Ejermanden have

Magt uden videre Dom
ved Rettens Middel at

giore Huset ryddeligt.

8.

Hugger, eller opbryder,

nogen almindelige

Broer, eller Tingstok, da

er det Herverk.

Hugger mand Fiske-

gaarde, eller Gam,
i sender, fer end de med
Loven opdeelte ere, da er

det Herverk.

10.

Spilder mand anden

Hands Plov, Harre,

Trumle, eller bugger See-

le, Tomme, Skagler, eller

deslige, i sender for Bon-

den i bans Arbejd, da b0-

de derfor som for Herverk.

11. Bi-

§ 4: JLov 3,41.

§ 5: JLov 2,38,

§ 6: jfr, NLov 6,32.

§ 7: Retshrug (Udvalg 2,7).

§. 8: Tors Artikler § 49 jfr.

NLov 6,40.

§ 10: jfr, NLov 6,15.
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11.

Rider mand anden

Hands Korn op med
Void, eller far i anden

Hands Ager med Hiord,

eller med Stod, eller med
Vraad, og hiorder bans

Korn op med Void, da er

det Herverk. Det samme
er og, om mand hiorder

anden Mands Eng med
Void.

12.

End kommer Faeet i an-

den Mands Ager, el-

ler Eng, af Vaade for Hyr-

dens Vangemmis ellerFor-

semmelsis Skyld, da bode

hand Skaden, der Fseet

ejer, og giore sin Eed der-

paa, at det skeede imod

hans Villie og Vidskab,

at Faeet kom derudj.

13.

Mindre end tolv Nod
er ej Hiord: Tolv

Heste eller Hopper Stod:

Tolv Svin Vraad.

14 » 0dis

14.

0dis anden MandsKom,
eller Eng, med min-

dre end Hiord, Stod, el-

ler Vraad, da er det ej

Herverk ; Men Skaden skal

betalis efter gode Msends

Afsigt, og bodis derfor-

uden half saa meget som

for Herverk.

15.

End gier hand sin Eed,

at det skeede uden

hans Villie og Vidskab,

da betaler hand Skaden

alleene.

16.

Hvo som haver Lod og

Deel i Marken, og

t0grer sit Fae i anden Mands

Ager, eller Eng, hand bor

at betale Skaden og der-

foruden half saa meget

som for Herverk.

17.

End far nogen Mand
paa Landet riden-

dis, eller agendis, eller

hand

§ 11: JLov 2,31 og 3,48.

§ 12: JLov 3,48.

§ 13: JLov3,49Jifr.SLov§160.

§ 14: JLov 3,49.

§ 16: JLov 3,51 jfr. SLov
§ 164.

§ 17: ESLov 2,58 jfr. JLov
3,51.
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hand driver sit Fae
^
for

sig til Bye, eller anden

Stads , da maa hand ligge

paa Fselledet denned og

bede, hvad heller det er

om Nat eller Dag. Paa

Stub maa hand og bede.

18.

Driver nogen Fae igien-

nem Vong, da maa

hand ej bede derudj. End

gier Fseet nogen Skade,

naar det drivis igiennem

Vongen, mod dens Villie,

som det driver, da skal

hand, derFseet driver. Ska-

den igiengielde, og ej mee-

re bode derfor. Men skeer

Skaden med Forsjet, da

bedis foruden Skaden half

saa meget som forHerverk.

19.

Om mand tager anden

Hands Fae i sit

Korn, eller Eng, og den,

der Faeet ejer, kom-

mer dertil, enten i

Heg.

Hegnet, «ller paa farende

Veje, da maa hand ej ta-

ge det fra den, som det

i sit Kom eller Eng op-

tog, uden bans Villie. End

tager hand det fra han-

nem, da maa hand vorde

Bansmand derfor. End

kommer det hiem til dens

Haas, der tog det i sit

Kom, eller Eng, og Ejer-

manden der tager det ud,

da er det Herverk, og

skal mand ej anden til-

tale, end den som det

udtog.

XV. Cap:

Om Ran.

1. Art:

Hvo som begaar Ran,

betale Igield og Tvi^

gield, det er ferst saa

meget som Ranet er, og

der-

§ 18: ESLov 2,58.

§ 19: JLov 3,50.

§ 1: JLov 2,90 og 98 /V:
JLov 2,47],
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dernaest dobbelt saa me-
get, og derforuden bodo

sine tre Mark.

2.

Tager mand fra anden

Hat, Kappe, Handske,

eller noget andet, som
hand haver i Hsende, el-

ler paa sig, da bode hand
for Haandran.

3.

Ganger mand i anden

Mands Gaard, og ta-

ger der bort af bans Fse, el-

ler KlsedeS eller Vaaben,

eller nogen andre^ Koster,

da b0de hand for Boeran.

4.

Ganger mand i anden

Mands Fold ude

paa Marken, og tager der

ud noget Fae, eller Hoe,

eller Kom, eller Tommer,
eller andre Koster, da

bode hand for Hiordran,

eller Markeran.

5. Slaar

1 Suul. KPTU; AN: Kleeder
« Saul. KNTD; AP: anden

§ 2: JLov 2,U.
§ 3: JLov 2,4d,

§ 4: JLov 2^46.

Slaar mand andenMands
Eng op imellem Eg

og Ende, eller skser bans

Kom op paa A geren imel-

lem Eg og Ende, og ta-

ger det bort, da bode

hand for Agerran.

Ere der fleere med at

affore Hoe eller

Kom bort, og det bliver

kient paa at vaere Ran,

da er det ikke nok, at

nogen af dennem vil no-

get igienfore, og sige, at

hand ej meere afforte;

Men de blive alle i Rans-

deele, indtil det altsam-

men bliver igien udlagt,

som var affort.

End siger den, som En-

gen slog, eller Komet
afskaar, at handmeente, at

det var bans eget, og gior

sin

§ 5: JLov 2,48 og 73.

§ 7: JLov 2,73,
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sin Eed derpaa, da betale

hand Heet, eller Kornet,

og bede intet.

8.

Men gieris der lovli-

gen efter forregaa-

endis Kald og Varsel til

hannem Forbud paa, fer

end eller imens hand slaar

Engen, eller afskaer Kor-

net, da bliver hand Eans-

mand, dersom det bliver

hannem ved Dom frakient.

9.

H0ster mand anden

Mands Korn, som
hand plejede og saade

TJilsket og Uksert, og var

ej afdeelt af hannem for

Midsommer med Tings-

dom, enddog at hand selv

ejede Ageren, som hand

h0stede, da er det Agerran.

T
10.

delis det ikke

af for Midsom-

mer,

mer, da hoster den, som

plojede og saade, og giver

den, som Jorden ejer, fuld

Skyld af Ageren; Men
bliver det afdeelt for Mid-

sommer, og Jorden bliver

den, som pl0jede og saade,

frakient, og hand dog ho-

ster Saeden, da er hand

Eansmand.

11.

Hvo som plojer og saaer

uden Kaere, og den

tier, som Jorden ejer,

hand skal lovligen bevise,

at hand hafde den Ager

med Lov og Villie ; Kand
hand ej det lovligen be-

vise, da haver hand Saeden

og sit Arbejd forbrut. End

siger hand med Eed, at

hand saade den Ager af

Vaade, og meente, at det

var bans, da ber hand at

have sin Froegield igien,

men have tabt sit Arbejd.

12. Af-

9-11: JLov 2,72,
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12.

Afpl0jermand af anden

Mands Ager over

Keen, siden lovlig Reeb

gangen er, da er det Ran;

Men er ej lovlig Reeb gan-

gen, da bliver hand ej

Ransmand derfor: Bor ej

heller derfor at b0de, der-

som hand gior sin Eed, at

hand ej videre plejede, end

som hand fant for sig til-

fom at vsere plojet. Tor

hand ej sin Eed derpaa

giore, betale saa meget,

som der kand avlis efter

Dannemaends Sigelse paa

sanime Jord, som hand

plojede videre, end han-

nem med Rette tilhorde,

og bode til Husbonden tre

Lod Solv.

13.

Omplojer mand anden

Mands Ssed, da ha-

ver hand forbrut sine tre

Mark, om end skiont Jor-

den er bans egen.

14. Bort-

14.

Bortforernogen afMark,

eller Skov, nogen Af-

grode, Korn, Hoe, Tom-
mer, Ved, eller deslige,

naar der er giort lovlig

Forbud derpaa til Tinge,

for end der Dom gangen

er, eller hand haver sin

Vederparts Minde dertil,

da vorder hand Ransmand
derfor.

15.

Far nogen i andenMands

Skov, og hugger no-

get der, som hand haver

ej selvLod udj, og logger

det paa sin Vogn, og no-

gen ret Ejer betraeder han-

nem ved Stubben, eller

for end hand kommer til

Alvej, og tager det fra

hannem, da vorder hand

ej derfor Ransmand. End
kommer hand til Al-

vejen, og siger, af hvem
hand fik det med rette

Skiel,

§§ 12-iS: JLov 2,73. § U: JLov 2,72,

§ 15: JLov 2,74,

21

Digitized byGoogle



963 Siette Bog. 15 Capitel. %4

Skiel, da maa mand han-

nem ej opholde, men mand
skal fare til Huus med
hannem, og lade Kosteme

besigtige med Vidnisbyrd;

Og kand hand ej da fange

ret Hiemmel dertil, da til-

talis hand for Ran, eller

Tyverj.

16.

Det samme er og, om
nogen i saaMaader

betrsedis med Kom, eller

H0e.

17.

Byggermandpaa anden

Mands Jord enten

Hielm, eller nogen andre

Huse, eller Svinestie, eller

Gierde, eller noget saadant,

og bliver derfor til Tinge

S0gt, og hand til ferste

Ting retter for sig, og

borttager det, som hand

bygt eller opsat haver, og

gi0r sin Eed paa, at hand

meente, at det var bans

egen Grand, vsere an-

gerlos.

gerles. End tager hand

ej op det, som hand bygt

eller sat haver, inden tre-

die Ting, men taal Dom,

bede sine tre Mark.

18.

End setter nogen sit

Huus paa den Jord,

der i anden Mands Haevd

er, enddog at den er bans

egen, og haver hand den

ej med Lov opdeelt, og

faar hand siden Jorden til

sig med nogen Lov, da

bede hand til den, som
Jorden i Haevd hafde, tre

Mark, fordj hand ranede

hannem af bans Haevd;

Men til Husbonden beder

hand intet.

19.

Finder mand anden paa

farende Veje, og gier

hannem udform, enten at

hand tager bans He-

ste, eller 0g, fira han-

nem, eller vaelter bans

Vogn

§ 16: JLov 2,74,

§ 17: JLovlfiS; ESLov2,69.
§ 18: ESLov 2,69.

§ 19: JLov 2,76.
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Vogn om, eller hindrer

hannem, saa hand ej maa
bortkomme med sine Ko-

ster, men forlader dem der,

da er den, som saadan

Gieming giorde, hvad hel-

ler hand forte de Koster

bort, eller hand lod den-

nem efterligge, Bansmand
derfor.

20.

End kiendis hin selv

ved de Koster, og

tager dem igien i sin Haevd

som for, da maa hand ej

S0ge den anden for Ran
for det, som hand selv

haver taget tilbage.

ne, enddog at den, der ra-

nede, skiller sig af med
det, som hand ranede, og

Ejermanden finder det ef-

ter de gode Msends Vidne,

som viste, at hand var

ranet, da maa hand med
Ran S0ge den Gieming.

22.

Den er ej Ransmand,

som formeener og

forhindrer een anden at

age over sin Ager ogEng,

hvor der ej bor at vsere

Vej, om den anden lader

sin Vogn og Koster efter-

staa.

21.

End om nogen forer

hiem til Huus Host,

eller andre Koster, som

hand haver ranet, og den,

der blev ranet, far efter og

kiender sit i bans Gaard

med gode Msends Vid-

ne,

XVI. Cap:

Om R0Yepj.

1. Art:

Hvo som ligger i

Skyel, og rover no-

gen vejfarendis Mand,

20-2r- JLov 2,76. § 22: JLov 2,75.

§ 1: JLov 3,67,
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og 80ger diBrmed Fielster,

og deller saadan Gieming,

hand er Stiemand. Voi-

der hand tagen paa fersk

Fod, eller siden antreffis,

og det hannem skielligen

overbevisis, have forbrut

sit Liv til Stsegle og Hiul

og sin Hovedlod til Hus-

bonden, naar den Foruret-

tede haver faaet sin Ket.

Hvo som r0ver skib-

bruden Mand, straf-

fis som Stiemand.

3.

Hvo som r0ver af den

Mand, der draebt er,

enten Klseder , Vaaben,

S0IV, Guld, eller Penge,

som hand hafde paa, b0de

for Valrov trende fyrretyve

Lod Solv, og derforuden

vederlegge dobbelt saame-

get, som r0vet var.

4. Hvo

4.

Hvo som i Kirke op-

bryder Blok, eller

Kiste, eller Skab, hvor en-

ten Fattigis eller Kirkens

Penge, eller Kirkens Ear

eller Ornamenter ere udj,

og deraf noget udtager,

straffis ligesom Stiemand

med Staegle og Hiul. End

r0ver hand noget af Kir-

ken, som ej er under Laas

og Lukkelse, saa somAl-

terklseder, Lysestager, el-

ler Kroner, eller deslige,

straffis med Galgen. Er

detringere, som Lysearme,

Stoelelaase, Hsengsler, el-

ler deslige, straffis med

Kagen og Arbejd i Jem
sin Livs Tid.

XVII. Cap:

Om TyYerj.

1. Art:

ager mand Tyv med

Koster i Haende,

hand haver ej

Hiem-

T
Og

§ 2: Reces 1558 § 57,

§ 3: JLov 3,24,

§ 4: SLov § 145 jfr, Frdg,

1672 10. Septbr,

§ 1: JLov 2,93.

Digitized byGoogle



969 Siette Bog. 17. Capitel. 970

Hiemmel til, livor hand

fik dem, eller og hand

skyder paa Hiemmel, og

ham bryster Hiemmel, da

maa hand bindis.

Skyder hand paa Hiem-

mel, da maa hand ej

skyde laenger end paa tre-

die Mand. Vedgaar Hiem-
mel Kosterne, da svarer

hand dertil, og den, som
dem af hannem bekom,

have tabt sit Vaerd, og

b0de ej, med mindre han-

nem overbevisis at have

vsBret Tyvs Medvider.

3.

Saa mange som findis

ved Tyvnet og gri-

bis, de forfolgis alle og

straffis som Tyve.

4.

njlager mand Tyv med
M Kosterne i Hsonde,

da binde dem paa

bans

bans Bag, og forvare han-

nem, eller levere hannem
til Husbonden paa Lan-

det, og i Kiobstaedeme til

Kongens Foget, og skal

hand til f0rste Ting foris

med Kosterne, og der hsen-

dis Dom, hvad hand med
saadan Styld og Misgier-

ning forgiort haver.

5.

Torvekiober mand no-

gen staalne Koster,

og Ejermanden kommer og

kiender sig derved, da bor

den, som kiobte, lovligen

med Vidne at bevise, at

hand torvekiobte dem, og

giore sin Eed, at hand
hverken er Tyv, eller Tyvs

Medvider, og veed ej hvo

bans Kiobmand var, og

have dog tabt sit Vserd.

Kand hand opsporge sin

Kiobmand, da soge hos

hannem sin Skadis Op-
rejsning.

6. Naar
/

§ 2: JLov 2,93.

§ 3: JLov 2,99.
§ 4: JLov 2,87.

§ 5: JLov 2,93,

21*
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Naar mand kiender sig

ved nogetFsB i an-

den Hands Haevd, da ber

den, som haver det i sin

Vserge, og siger, at det

er bans hiemfede, at be-

vise det med sine Naboer,

og giere sin Eed derpaa, at

det er bans Opfedning.

End siger hand, at hand

kiobte det, da ber

hand at f0re sin Ki0bmand

tilstsede, som hannem det

kand hiemle.

8.

Kand hand ikke fore

sin Hiemmel til-

stsede, og den, som kien-

der sig ved Fseet, siger

det at vaere sit hiemfode,

da b0r hand, som kien-

der sig ved Fseet, at fore

sit Faemerke til, og bevise

med sine Naboer, at det

er

er bans Opfodning, og

giore sin Eed, at det imod

bans VUlie er hannem

frakonmiet.

9.

End siger hand, at hand

haver kiobt det, da

bor hand det lovligen at

bevise, og dertilmed giere

sin Eed, at det imod bans

Villie er hannem frakom-

met.

10.

Kiender mand sig ved

andre Koster i an-

den Hands Hsevd, da bor

den, som sig ved Kosteme

kiender, med lovligVidne

at bevise, at de ere hans

Koster, og giore sin Eed,

at de imod hans Villie

ere hannem frakomne.

11.

Den, som Sagen i saa-

danne Tilfselde gaar

imod, bliver Tyv, enten

den.

6-9: JLov 2,105, § 10 : j/rJLov 2,105; NLov 8,-3.

§ 11: jfr, NLov 8,S.
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den, som sig kiender yed

Fseet og Kosteme, eller

den, som haver dem i sin

Hsevd.

12.

Finder mand hos anden

Mand sit Fae, eller

andre Koster, som hannem

ere frastaalne, og hand

tager dem hort lonlig, el-

ler imod dens Villie, som

dem i Hsevd haver, uden

Dom, da hliver hand selv

Tyv derfor.

13.

TagerTyv andenHands

Fse, eller andre Ko-

ster, enten i Huus, eller

ude paa Marken, og Ejer-

manden savner dem strax,

og strax folger Tyven, i

hvor hand naar han-

nem med Kosteme, da

maa hand gribe han-

nem. Men vorder der

to Dage eller meere imel-

lem, og hand da finder

sin

§ 12: NLov 8,4; JLov 2,59.

§ !3: JLov 2,106,

sin Tyv med Kosteme, og

Tyven skyder sig til Hiem-

mel, enten til een Bye

from, eller to tilbage, da

skal Ejermanden f0lge ham
til samme Bye, hvor hand

paaskyder sin Hiemmel at

vsere. Bryster hannem
Hiemmel, da tager Ejer-

manden sin Tyv, og for-

varer hannem.

14.

Mister mand sine Ko-

ster, og formeener,
^

at de ere komne til et

eller andet Stsed, da maa
hand gaa til den Bye,

som hand meener, at de

skuUe V3ere henkomne, og

der lyse for alle Naboer

efter sine bortstaalne Ko-

ster. Finder hand der sine

Koster, og den Mand, som

hand finder dennem hos,

siger hvem hand fik den-

nem af, da bliver den der-

for ikke Tyv, om hand kand

skaffe sin Hiemmel. End
siger

§ 14: JLov 2,96.
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siger hand, at vejfarendis

Mand, som hand ej kien-

te, lagde de Koster i hans

Huus, eller fik hannem

dem at giemme, da ber

hand at fere de Folk, som

i hans Huus ere, eller an-

dre, til Vidne derpaa, og

dertilmed giere sin Eed,

at hand ej er Tyv, eller

Tyvs Medvider, og at hand

aldrig lagde Delsmaal paa

de Koster; Dog skal den,

som Kosterne findis hos,

vsere i Borgen og Lefte

for samme Koster til nseste

Tingdag, og da dennem til

Tinge fere; OgskuUe gode

Msend Tingherere nsevnis

at see, at hand antvorder

Kosterne fra sig, og at

den, som siger dem sine at

vsere, dem* annammer,

og siden maa hand ej

sigtis, som Kosterne ble-

ve fundne hos. End kom-

mer hand siden, som Ko-

sterne hafde lagt ind at

giemme, og krsever dem
igien.

Saal. KNPTU; A: dennem

igien, da skal hand, som

Kosterne annammede, i

samme Tinghereris Naer-

vaerelse antvorde samme

Koster ind i Huset igien,

som de tilfom bleve fund-

ne, og siden kand de tven-

de forfelge deris Sag, saa

vit ret er.

15.

Siger alle Mand, der i

Bye boe, nej for de

Koster, som mand lyser

efter, og den, som Koster-

ne mist haver, begser, at

der maa randsagis over al

Byen, da maa mand han-

nem det ej formeene ; Dog

skal Fogden vsere over-

vserendis; Og maa mand
begynde iByen, hvormand

vil, og gaa saa Huus fra

Huus, og intet Huus gaa

forbj; Men een Mands

Gaard, eller to sserlige,

maa mand ej randsage,

uden hand, som begsere-,

de der at maatte rand-

sagis, vil have forbrut

sine

§ 15: JLov 2,97.
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sine tre Mark, om hand

finder ej Tyvnet der inde.

16.

Findis de Koster, som

mand haver lyst ef-

ter, under Bondens Laas,

da maa hand ej skyde sig

til anden Mand, fordj

hand "dulte det tilfom og

da er hand selv Tyv for

de Koster.

17.

Findis Kosteme under

Hustruens, eller Bor-

nenis, eller Tyendenis sser

Laas og Lukkelse, eller

hevisis, at de have fiselet

og doUet med Tyvnet, da

blive de Tyv.

18.

Findis de Koster, som
mand randsager efter,

i Bondens Lade, el-

ler anden Staeds i Huset,

som ingen Laas er for,

da b0r Bonden^ at

giere

» Sadl. AKNUi T: B0nden

§ 16: JLov 2,97.

§17: JLov 2,99 og 100.

§ 18: JLov 2,98.

gi0re sin Eed, at hand ej

er Tyv, eller Tyvs Med-
vider, og at hand ej veed,

hvorledis de Koster ere

komne i hans Huus, men
at de maa vaere hannem
paaforte af onde Menni-

sker, og da bor hand at

vsere angerlos.

19.

Er Bonden ej Hienmie,

naar hans Huusrand-

sagis, og de staalne Ko-

ster findis der inde, da

maa mand ej Hustruen

binde, eller bunden bort-

fore, men Naboeme skuUe

gaa i Borgen for Kosteme
indtil Bonden hiemkom-

mer, at de ej bortkomme

;

Men naar Bonden kommer
Hiem, da gaais derom,

som tilfom sagt er.

Farmand i anden Mands
Ager om Nattetide,

og skser hans Kom
op,

§ 19: JLov 2,111.

§ 20: JLov 3,47.
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op, eller tager bans skaa-

ren Kom bort, da er hand

Tyv derfor.

21.

End er hand vejfarendis

Mand, og giver sin

Hest een Kaerv, eller Nseg,

eller beder paa Stubben,

da er hand hverken Rans-

mand eller Tyv derfor.

22.

Men f0rer hand bort

af Ageren, da maa
den, der Ageren ejer, S0ge

hannem, der tog, enten

for Ran, eller Tyverj,

hvilket hand viL

23.

Bryder mand anden

Hands Abildgaard,

eller Kaalgaard, og stsel

Frugt, eller Kaal, da bli-

ver hand derfor Tyv, saa

som hand staal i bans

Huns andre Koster.

24. End

21-22: JLov 3y47.

23-24: JLov 3,60.

17. Capital. 980

24.

End mister mand sine

Klseder i anden

Hands Abild- eller Kaal-

gaard, som hand Ulovlig

er koinmen ind udj, da

maa hand ej S0ge derefter

med Ran.

25.

Faar nogen anden

Mands Eegetraeer,

som staa i Skoven, og ta-

gis derved, da forfolgis

hand som Tyv for saa vit,

som hand haver giort

Skade. Tagis hand ej ved

Trseet, da sogis saa efter

hannem som efter Tyv.

26.

Det samme er og, om
nogens Tenmier bort-

tagis enten i Skoven, el-

ler paa Harken.

27. Hvo

§§ 25-^6: ESLov 3,42.
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27.

Hvo som hugger i an-

den Mands Skov,

og antreffis enten vod

Stubben, eller paa Vejen,

eller i Huus, med det,

som hand haver hugget,

da er hand Tyv.

28.

Betrsedis nogen i Skov

med Heste og Vogn,

og der haver taget Lses,

enten af needblseste Gree-

ne, eller Fselder, som han-

nem ej ere udviste, da

haver hand forbrut Heste

og Vogn, og derforuden

bode sine tre Mark.

29.

Dersom nogen findis at

opslaa, oprykke, el-

ler udj nogen maade ode-

legge, Marehalm, Hvide-

riis.

riis, Sener, Klittetag,

Hielme, Slij, eller de Tor-

ne, som groe paa Strand-

bakken, eller i Klitten

imod Vesterhav, da skal

den, som det gior, eller

hiemler det andre at gi0-

re, straffis som een Tyv
uden al Naade, og dertil

vsere pligtig at oprette al

den Skade, som deraf kom-
mer; Findis ogsamme Ma-
rehalm, Hvideriis, Sener,

Klittetag, Hielme, Slij, el-

ler Torn, som er greet

paa fomsevnte Aastseder,

hos nogen, da skal den,

som samme Vare findis

hos, vaere pligtig at staa

derfore til Kette, som for

andre staalne Koster, og

skal hver Mand, i hvem
der vil, maa tiltale den

slig Gierning gior, hiem-

ler, eller findis hos, som

een ret Sagvolder, og

den, som samme Deele

folger, skal maa tage

alt det Faldsmaal, som
deraf

§ 27: ESLov 2,78; VSLov
2,42; SLov § 182.

§ 28: Frdg. 1680 31, Avg. §29.

§ 29: Reces 1558
, § 63 jfr,

Frdg, 1570 29. Oktbr.
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deraf kand falde, ligesom

det var bans egen Tiener,

der slig Gieming giort

hafde, og skal ikke anseeis,

hvis Tiener det er. Bli-

ver og nogen befunden

med slig Sag, og det

kand hannem overbevisis,

da skal hand ikke maa

staa i Lov eller Vidnis-

byrd derefter.

30.

Agerne, eller Bog, maa

ingen opsanke i an-

den Hands Skov under

tre Lod Solvs B0der for

hver Gang band dernied

antreffis.

rj, som ej tilforn dermed

er befunden, da b0r hand

at miste sin Hud.

33.

End befindis hand an-

den Gang med rin-

ge Tyverj, da miste sin

Hud paa Kagen og brsen-

dis paa sin Ryg.

34.

Befindis hand tredie

Gang, da strygis

hand til Kagen, og braen-

dis paa sin Pande.

31.

End Noder maa hand

plukke saa mange,

som hand der fortserer,

og ej videre.

B
32.

efindis nogen med

rmge Tyve-

§ 30: jfr. SLov § 196.

§ 31: SLov § 196.

§ 32: Reces 1643 2. 14. 1;

NLov8,l; Gaardsret 1562

35.

Stael hand fierde Gang,

da bor hand at kag-

strygis, og brsendis med
Tyvsmerke, og forskikkis

til Bremmerholm, eller

anden Stseds, at gaa i

Jern og Arbejd sin Livs

Tid.

36. Be-

§§ 12 og 13; jfr. JLov
2,90.

§§ 33-34: NLov 8,1.

§ 35: Reces 1643 2.14. U
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36.

Befindisnogen med stor

Tyverj, saa som Hest,

Hoppe, Stud, Koe, eller

andet, som kand vsere

tyve Lod Solvs vserd, og

hand ej denned tilfom

er befunden, da bor hand

at kagstrygis, og have

Tyvsmerke paa sin Pan-

de.

37.

Befindis hand anden

Gang med stor Ty-

verj, da b0r hand igien

at strygis til Kagen, og

brsendis med Tyvsmerke,

og til Bremmerholm, el-

ler anden Sta3ds, frem-

sendis at gaa i Jem og

Arbejd sin Livs Tid.

B
38.

ryder nogen ud af

Jem og

Faeng-

Fsengsel, og siden lader

sig finde i Tyverj, da

bor hand at straffis med
Galgen.

39.

Hvem som Tyvs Dom
overgaar, hand skal

betale den, som hand

stal fra, Igield og Tvi-

gield, det er forst saa

meget, som hand stal fra

hannem, og demsest dob-

belt saa meget, og have

forbrut sin Hovedlod til

sin Husbond, og derfor-

uden straffis, som tilfom

sagt er.

40.

Rider mand anden

Mands Hest uden

EjermandensVillie over een

Byemark, da b0de derfor

tre Lod S0IV, og giere He-

sten saa god, som den var,

der hand tog den. Vegrer

hand

§ 39: JLov 2,90; 101; 103;
108; Tors Artikler § 47;
Reces 1643 2. 14. 1.

§ 40: JLov 3,54,
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hand sig det at giere, og

lader sig S0ge med Ret-

ten, da haver hand for-

brut sine tre Mark.

41.

Malker mand anden

Hands Koe, Faar,

eller Geder, straffis der-

for son^ for ringe Tyverj.

XVIII. Cap:

Om Falsk.

1. Art:

Hvo som optager, flyt-

ter, eller setter

Skielsteen, eller Stabel,

uden lovlig Medfart, eller

smelter falskt Guld, el-

ler S0IV, eller handler

med de Penge, der hand

veed falske at vsere,

eller med falskt S0IV

eller

eller Guld, hand gier

Falsk, og Kongen b0r hans

Haand, og den, der Falsk

fik, b0r at have af han-

nem Skadegield.

2.

Understaar sig nogen

at slaa nogen Mynt

uden Kongens Forlov, el-

ler i nogen Maade at

forfalske Kongens Mynt,

hand b0r at straffis paa

JEre, Liv og Gods.

3.

End vorder anden Mand

svegen, eller bedra-

gen, og fanger af nogen

TJvidendis enten falskt

Guld, S0IV, eller Penge,

og baer dennem til Mynte-

mester, eller Guldsmid, el-

ler anden Mand, som der-

paa kand skionne, og vil

ej med dem ki0be, f0r end

det bliver pr0vet, om det

er falskt, eller ej, da er

hand ej Falskner; Men
om hand veed sin Ki0b-

mand,

§ 41: NLov 6,35.

§ 1: JLov 3,65 og Retsbrug

(Udvalg 2,147J.

§ 2: j/r. Ribe Byret 1269 § 18.

§ 3: JLov 3,65.
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mand, da give hannem Sag,

oghave af hannem Skade-

gield, og Falsk blive dog

med gode Maends Vidnis-

byrd der, som det er fun-

det, og skal ej meere udgi-

vis, men enten brsendis, el-

ler huggis i sender, eller i

Havet kastis, saa at ingen

Mand maa det meere finde.

Saelger nogen forfalske-

de Vare, som hand

enten selv haver forfalsket,

eller viste, at de vare for-

falskede, have sin Boes-

lod til Kongen forbrnt,

og dobbelt saa meget til

den Ki0bendis, som hand

gav for Varene. End si-

ger hand, at hand ej viste,

at de vare forfalskede,

vise sin Kiebmand.

5.

Kongens Befalnings-

msend, Borge-

mester og Kaad, Tol-

dere,

dere, Visiterere, og hvem
som heist paa Kongens

Vegne nogen Befalning

have, saa og een hver

Kongens TJndersaat, skul-

le med sterste Flid tilsee,

at ej nogen falsk Mynt
fra fremmede Stseder vor-

der indf0rt i nogen Havn,

eller Stsed; Og dersom

nogen det kunde forrekom-

me, da strax derpaa at

tale, og haende Dom der-

paa til tilb0rlig Straf.

6.

Befindis og bevisis no-

gen at have efter^

skrevet anden Mands

Haand, og bans Segl ef-

tertrygt, og hand saadan

Brev bruger til sin Nytte

og andens Skade, da ha-

ver hand dermed forbrut

sin Haand, Mtq ogBoesIod.

7.

Hvo som bruger saa-

danne Breve, og

dem i Kette mod anden

Mand

§ 4: jfr. NLov 7,10. § f): Frdg. 1665 5. Jvnl
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Mand fremlegger enten

selv, eller ved andre,

svare selv til Gierningen,

med mindre hand kand

vise sin Mand for sig, og

giore sin h0jeste Eed, at

hand ej haver vaeret Med-

vider i den Falskhed.

8.

Hvo som falskeligen

giver sig ud for at

vaere i nogen Kongelig

Bestilling, og den over,

have forbrut sin Hals.

XIX. Cap:

der hand tagen derved,

have forgiort sin Hals, og

enten braendis, eller stseg-

lis, og Skaden gieldis

igien af bans Gods, og

fyrretyve Lod Selv til den,

der Skaden fik, og til

Kongen ligesaa, og til

Husbonden bans Boeslod.

Men skeer detafVaa-

de og Ski0disl0shed,

og ikke af Forsaet, da b0-

der hand Skaden, om
hand haver Middel dertil,

eller straffis med Faengsel

og Arbejd.

Om Mordbrand og Heede-

brynde.

1. Art:

Setter mand lid i an-

den Mands Huus

eller Skov med Villie, da

er det Mordbrand, og vor-

der

Rider, eller gaar, no-

gen til anden Mands
i harm Hue, og setter

lid enten paa Marken

i bans Svinestie, eller

Gierde, eller Aalgaard, da

b0de hand den Foruret-

tede Skaden og derfor-

uden tre Mark.

4. End

§ 1: JLov 3fi6, § 2: ifr. NLov 6,26.

§ S:^ESLov 2,30,
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End ere de Ulovligen

satte, og vorde de

opdomte, saa at mand
maa dennem med Lov op-

hugge, da maa hand dog

ej sette lid i dem, uden

hand vil saa meget for

dem bode, som de vare

ej med alle opd0mte.

5.

Raader mand anden

til Brand, og det

hannem lovligen overbevi-

sis, straffis ligesom den,

der Gierningen giorde.

Setter mand Hd i Hee-

de, og brsender an-

den Mands Lyng, eller

T0rv, eller om samme lid

lober i Skov, Huus, eller

Bye, og brsender og spil-

der Skoven, Huus, eller

Bye, da gielder hand

Skaden, der Uden ud-

bar, enddog hand agte-

de

§ 4: ESLov 2,30.

§ 5: NLov 6,26,

de ej at braende uden sit

eget, eller det, der ska-

dislost var.

7.

End bscr Hyrde, eller

andre Tienistetyende,

der ej ere i Bondens Fsel-

lig, lid ud, og kommer
da nogen Vaade deraf, da

er Bonden ej skyldig at

gielde det, uden hannem
overbevisis, at hand bad

eller bod det.

8.

Ingen bor at sette lid i

Heede, uden alle Ejere

vorde derom foreente, at

braende enten Mose, eller

Heede, og gauge selv med
og vogte, og saerdelis see

til, at Vinden er fojelig,

at ej kommer lid i andre

Msends Mark dennem til

Skade.

9.

End om lid settis i

Heede paa een

Byemark, og gior Skade

paa

§§ 6-9: JLov 3,68.
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paa anden Mark, da skuUe

de Ejere paa den Mark,

der Uden settis f0rst udj,

enten gielde Skaden, eller

legge den ud, der Ilden

ferst derudj sette.

10.

Viser mand Barn, el-

ler Taabe, efter lid,

og deraf kommer Skade,

da svarer hand selv til

Skaden, saa som tilfom

er sagt om Vaade og

Skiodisloshed.

XX. Cap:

Om Faeis Drab eller

Saar.

1. Art:

Hugger, eller stikker,

nogen til riden-

dis Mand, og slaar fejl

af Manden, og rammer He-
sten.

sten, da bode hand derfor

sine Voldsb0der, og tage

Hesten til sig, og gi0re den

saa god, som den var, f0r

end den fik Skaden. End
vorder Hesten d0d, eller

lydt, dabetaleHestenigien,

som den var vaerd, f0r end

den fik Skaden, og b0de

dog sine Voldsb0der ; Men
om mand hugger anden

Mands Klaeder, og det be-

visis, betale Skaden, og

b0de trende tre Lod S0IV.

2.

Hvo som forsetligen

drseber anden Mands
Qvseg, eller Baester, bode

Skaden og trende fyrre-

tyve Lod Solv.

3.

Saarer mand forsetligen,

eller i andre Maader

beskadiger, anden Mands
Qvaeg, eller Bsester, be-

tale Skaden efter Danne-

maends Sigelse, som den er

stor til, og derforuden

b0de

§ 10: NLov 6,25.

§ 1: JLov 3,34,

§ 2: jfr. JLov 3,53 ; SLov §
166; NLov 6,35.

§ 3: Jfr, NLov 6,35.
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bode trende tyve Lod S0IV,

eller mindre, efter som
Skaden er til.

Gaar nogens Fse i an-

den Hands Ager, og

kornmer den dertil, der

Kornet tilhorer, eller Age-

ren i Leje eller Fseste ha-

ver, og vil det indtage,

og kand ikke, og hafde

det Fae Hyrde, eller Fseet

er saa kaat, og lober en-

ten paa Steen, eller Stav-

re, og vorder deraf lydt,

eller dodt, da tage hand

det dode Fse til sig, og

gielde andet saa got igien

uden Bod, og hand, der

Fseet ejer, gielde Kornet

igien til hannem, som Kor-

net ejer.

Men hafde det ikke

Hyrde, da vaere den,

der giente, derfor anger-

I0S.

XXI. Cap:

§§ 4-5: JLov 3,52.

§ U Reces 1558 § 20.

XXI. Cap:

Om ^resager.

1. Art:

Siger mand anden noget

til i Kroehuus, MoUe-
huus, Smedehuus, eller

andenstseds i slig Forsam-

ling, da maa den, der sig-

tet er, stsevne den anden

til Tinge for slig Snak og

Paasagn. Vil den da det

ikke bestaa, og ej er be-

visligt, eller siger sig at

vide ingen Skiel dertil,

andet end hand haver hort

l0st Folk saa sige, da skal

Fogden finde ham sagis-

l0s Hiem igien.

2.

Sigter een den anden

for nogen TJserlig

Sag til Tinge, for Dom^
eller

§ 2: Reces 1558 § 20; Birke-

ret 1623 § 20; Frdg, 1590
14. Avg, (Nr, 538) § 2 Jfr,
JLov 2,109,
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eller i nogen anden serlig

og a3(lrue Forsamling, og

skielder hannem for L0g-

ner, Skelm, Tyv, eller saa-

dant, som den andens ^re
og Lempe egentlig angaar,

og det strax begseris, at

do nservserende dragis til

Minde, og det ikke kand

bevisis hannem over, da

b0r den det sagt haver at

vsere een L0gner, og bode

sine tre Mark; Og skuUe

Dommerne give det fra

sig beskrevet, om saadan

iEreska3nden paa Tingene

og for Retten forrefalder,

og den Sigtede det strax

begaerer at skrivis og an-

tegnis.

Siger nogen om anden

Mand i hans Fravse-

relse det, som hans JEre

og Lempe angaar, og det

nied lovfaste Vidner i

Tide bevisis, og hand ej

saadan Paasagn lovligen

kand

kand bevise, da deelis

hand derfor, ligesom hand

den anden det personligen

tilsagt hafde.

4.

Ere Ordene ikke nogens

^re og Lempe for

nser, og dog kiendis af

Dommeren at vsere Util-

borlige, da maa de med

Pengestraf forsonis, efter

som de ere grove til; Og

skal ingen jEredom udstae-

dis for Ord, som JEre og

Lempe ikke vedkomme, og

ved hvilke ingen sigtis paa

serlig Navn og Rogte.

5.

Overskielder mindre

Mand, som allereede

er dortit til sine tre Mark,

eller og ond Qvinde, nogen

med serrorige Ord, da skul-

le de enten forvisis Byen,

om de i Kiobstaederne ere,

eller Herredet, om de paa

Landet ere, eller straftis

med Holmen, eller Spinde-

huset. 6. Kal-

4; Retsbrug (Udvalg 4,126);

Birkeret 1623 § 21 [V:
Reces 1643 2. 6. 26],

§ 5: Birkeret 1623 § 22.

^
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Kalder mand anden

Tyv, Horeson, For-

raeder, eller andre Ube-

qvems Ord; Er hand ved

sin fulde Lavalder, da

blive hand selv den samme
Mand, med mindre hand

den anden saadan Gier-

ning skielligen overbevise

kand. Er hand mindre

Aaring, miste sin Hud.

8.

Overbevisis nogen at

have skrevet, eller

opslaget, Skandskrifter og

Pasqviller paa serlige Folk,

og haver ikke vaeret sit

Navn bekient, da ber hand

at miste sin Mtq, og gaa

i Jem sin Livs Tid pau

Holmen, eller anden Stseds

;

Er det paa 0vrigheden,

miste sin Hals.

Befindis nogen med
skanmielig Logn,

muntlig eller skriftlig, at

ville sette deris 0vrighed,

Geistlig eller Verdslig, el-

ler andre hsederlige Folk

og serlige Hustruer, eller

Moer, nogen Skandflik paa,

bode sine tre Mark, og

derforuden trende fyrre-

tyve Lod Solv; Og hvis

hand ikke haver at bode

med, da bor hand at slaais

til Kagen og baere Steene

af Byen.

8. Over-

XXU. Cap:

Om Hnstrnis, B0rns,

eller Tienistetyendis,

Forlokkelse.

1. Art:

Rufifere og Kufifersker,

som forfore no-

gen Mands Hustrue,

eller

§ 6: Gaardsret 1562 § M. § 8: jfr. Carolina § 110.

§ 1: NLov 4,2,
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eller Dettre til Lesagtig-

hed og et ont Levnet, bor

at strygis til Kagen, og ved

Bedelen af Byen udf0ri8.

De, som forlokke anden

Mands B0ni, eller

Tyende, til Tyverj, eller

anden saadan skammelig

Gieming, straffis ligesom

de selv staalet, eller Gier-

ningen beganget hafde.

22. Capital 1004

Tyendets Husbond dobbelt

saa meget, som Tyendet

skulle have til aarlig Lon.

De, som holde Hore-

huus, straffis med
Kagen, og forvisis den

Provincie, som de boe udj,

eller settis i Spindehuset.

De, som forf0re TJng-

dommen til Drik,

Dobbel og anden forarge-

lig Omgsengelse, straffis

paa deris Boeslod og for-

visis Byen. Have de in-

gen Boeslod, straffis paa

Kroppen med Fsengfeel og

Arbejd, som Forseelsen er

til.

De, som forlokke noget

Tyende af sin Tie-

niste, vjere forfaldne til

Tyen- Eeden,
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Eeden,

Som Dommere sknlle

svaere Kongen, efter som

maelt er i den farste

Bogs femte Capitels

forste Artikel.

Eftersom Hans Konge-

ligMajestet til Dan-
mark eg Norge zc. min
allernaadigste Arve-Heire

og Kenning, Haver aller-

naadigst antaget og bestilt

mig N. N. til at vsere

Hans Kongl: Maj: Tiener

og

Saa lover og tilsiger jeg

hermed, som jeg dog der-

foruden skyldig og plig-

tig er, at vaere Hans
Kongl: Maj: som min ret-

te Arve-Konge og Herre

huld

huldogtroe, Hans Kongl:

Maj : Gavn og Beste med
hojeste Flid at befordre,

des Skade og Fordaerv af

yderste Formue at hindre

og afvserge; I Synder-

lighed med al Kraft og

Formue derhen mine Tan-

ker og Idrsetter at di-

rigere, at Hans Kongl:

Maj: absolutum Domini-

um, Souverainitet og Ar-

ve-Rettighed over Hans
Kongl: Maj: Kongeriger

ogLande Uforanderlig con-

serveret og paa Hans

Kongl : Maj : retmsessige

Arve - Successorer fortsat

og forplantet vorder, hvor-

paa jeg og vil skyldig og

forpligt vsere at voveLiv,

Gods og Blod: Jeg vil

ikke tilstsede, eller sam-

tykke, at nogen, i hvem
det og vsere maa, no-

get prsejudicerligt i nogen

Maade derimod, enten

hemmelig, eller aabenba-

re, forretager, taler, eller

hand-
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handler; Men saa fremt

noget saadant imod For-

haabning skuUe skee, og

til min Videnskab komme,

mig ikke alleene straxuden

nogen Afsky derimod op-

ponere, men end og uden

Ophold Hans Kongl: Maj

:

det samme allerunderda-

nigst tilkiendegive ^
: tJdj

de Sager mig forrekomme,

hvad heller de ere Liv,

Gods, eller -^re anrorende,

vil jeg d0mme retfaerde-

ligen, og ikke i nogen

Maade ansee Void, Magt,

Fraendskab , Venskab,

Gunst, eller Gave, Had,

Avind, eller Nid; Men
alleeniste vil have Gud
og Ketfaerdighed for

0jen, og demme ret-

fserdeligen efter Lov og

Ket, og hielpe hver til

Rette, saa vel den Fatti-

ge som den Rige, den

jEdel som den Usedel, saa

vel den TJdlsendiske som

den Indlsendiske : Jeg vil

og

* Kilden til det f0lge'nde er

Reces 1558 § 7.

Og ikke for, eller siden,

efter at Dom afsigis, hem-

melig eller aabenbare ta-

ge, aimamme, eller opbse-

re, formedelst mig selv,

eller nogen anden, nogen

Gift, Sksenk, Guld, Solv,

Penge, eller Pengis Vserd,

formedelst hvilket nogen

Part maatte sin Ret vorde

forkrsenket: Saa sant hiel-

pe mig Gud og Hans Hel-

lige Ord.

Forklaring paa Yidners

Eed, og Formaning til

dem for Retten, efter

som maelt er i den far-

ste Bogs trettende Ca-

pitals ottende Artikel.

Hvert^ Menniske, som
vil svaere nogen

Eed, skal oplofte tre

Fing-

* Det f0lgende er ordret Af'
tryk of Stykket: Huad en
falsk Eed aluorlig oc for-

feerdelig betyder, effter som
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Fingre, som ere: Tom-
melfingeren, Psegefingeren

og den middelste Fin-

ger. Ved den ferste Fin-

ger, som er Tommelfin-

geren, forstaais Gud Fa-

der, ved Psegefingeren Gud
Son, ved den tredie Gud
den Hellig Aand. De an-

dre to smaa Fingre b0jer

hand need iHaanden; Den
eene betyder Menniskens

ypperlig Siel, som ligger

skylt udj Mennisken: Den
femte og minste Finger

betyder Legemet, ligesom

det der er lidet og ringe

at agte imodSielen. Ved

den gandske Haand bety-

di*s een eeniste sevig og al-

maegtigGud og Skaber, som
haver skabt Mennisken og

alle Creature i Himmelen

og paa Jorden. Hvilket

Menniske, der nu er saa

TJgudelig, fordservelig og

sig selv saa fiendsk, at

hand svser een falsk Eed,

eller ikke holder den Eed,

som

som er soren, hand syn-

der i saadanMaade, lige-

som hand kunde saa sige

:

Omjeg svser falskelig, da

straflfe mig Gud Fader, Gud
S0n og Gud den Hellig

Aand, at Guds den him-

melske Faders Skabelse,

der hand skabte mig og

alle Mennisker efter sit

Billede, dertilmed al bans

faderlig Godhed, Naade og

Barmhiertighed , komme
mig ikke til Gavn, men at

jeg som een motvillig

haardnakket Overtraeder og

Synderbliverstrafifet aevin-

delig udj Helvede. Item

hvilket Menniske, der svser

falskelig, eller ikke hol-

der den soren Eed, hand

taler, ligesom hand vil-

le sige: Som jeg svser

falskelig, saa straflfe mig

Gud Fader, Gud Son,

og Gud den Hellig

Aand, at Guds Sons, vor

Herris Jesu Christi, yd-

myge Manddoms An-
nam-

den hellige Scrifft vdiiiser.

1605 (uden Trykkested), op-

trykt 1642 og som BL Ooo

iij-iiij f9Jet til Udgaven af
Fredrik ILs Aabne Breve og

Mandater Kbhvn. 1643,

22
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nammelse og hans koste-

lige blodige Sveed og

UskyldigebittrePine, hans

hellige dyrebare Blod,

som blev udgydet for

Menniskens Synder, hans

forsmaedelige Ded, hans

underlige opstandelse, hans

herlige vaeldige Himmel-

fart, og alt det, som Je-

sus Christus vor eeniste

Maegler haver forhvaervet

sine Udvalde, vsere alt-

sammen mig til forgsevis,

og hielpe mig ikke til Sa-

lighed, men at den Herre

Christus vaere mig paa den

yderste Dag een streng

Dommer, der mig for

mine Misgierningers Skyld

demmer og fordemmer

med sin strenge Dom til

aevig Pine, og antvorder

mig Helvedis Bedel i

Void at pinis aevindelig.

Item hvem som falskelig

svaer, eller holder ikke

sin soren Eed, hand taler,

ligesom hand ville sige:

Som

Som jeg svaer falskelig,

saa straffe mig Gud Fa-

der, GudSen ogGud den

Hellig Aand, at den Hel-

lig Aands Gieminger,

hvilken der er udgangen

og sent de hellige Apostle

og alle troe Christne til

Tr0st, ikke komme mig
til Hielp, men at jeg bli-

ver udelukt fra den chri-

stelige Kirkis Meenighed,

ikke nyder dens Ben got

ad, eller bliver deelagtig

derudj, og at Evangelii

trestelige Pr»diken intet

hielper mig, mine Synder

blive mig aldrig frfrladne,

og at jeg ikke opstaar

til den Herlighed, som 3e

troe Christne er bereet

af ^vighed, men at jeg

bliver forskut med Liv og

Siel i den aevige Fordem-
melse. Item hvilket Men-
niske, som falskelig svaer,

hand modsiger og afisi-

ger Gud Fader, Gud
Son og Gud den Hellig

Aand
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Aand og alle Gijds gode

Helgene og de hellige

TJdvalde Engle, giver sig

med Liv og Siel Dievelen

og al bans Selskab udj

Helvede i Void, der at bli-

ve, at brsBnde med og bos

dem udj Helvedis Afgrund

til aevig Tid, bvor slot

ingen Forlesning er. Item

bvilket Menniske, der svser

falskelig, hand taler, lige-

som band ville sige : Der-

som jeg svaer falskelig, da

vaere forbandet alt det jeg

i denne Verden ejer og

baver: Forbandet vaeremin

Jord, Ager og Eng, saa

jeg aldrig af dem nyder

nogen Frugt, eller Grade

:

Forbandet vaere mit Qvaeg,

mine Bsester, mine Faar,

saa at de aldrig efter denne

Dag trivis eller lykkis for

mig; Ja forbandet vaere

jeg i alt det jeg tager

mig for at giore.

Menniske be-

tsenk dette gandske flit-

telig,

telig, og merk, hvilken

gruselig, haard og streng

Dom du giver over digselv,

naar du svaer falskelig. Et

fromt Christeligt Hierte

niaatte vel med Eette for-

faerdis og skaelve derfor,

efterdj een falsk Eed ba-

ver saadant med sig, at

et meeneedigt Menniske

giver sig selv fra Gud, ude-

lukker sig fra alle bans

Velgieminger timelige og

aevige, og afskiller sig fra

den gandske Cbristelige

Meenigbed, og vil vaere

aevig fortabt og fordemt

med Liv og Siel; Derfor

skuUe bver Christen vogte

sig for falsk Eed og for

lettelig at svaere, saa fremt

som hand haver sin Siels

Velfaerd og Salighed kier

:

Det unde os alle Gud Al-

maegtige ved sin kiere Son,

vor Herre Jesum Christum

!

Amen.

Regi-
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De i Parentes staaende Tal henvise til Sidetallene i

Indledningen.

A. IndenlandsJce Kilder.

Skaanske Lov, anf0rt efter

Inddelingen i Schlyters Ud-

gave, § 8 : 731.

— § 11-12 : 731.

— § 21 : 693.

— § 35: 694.

— § 40-41 : 670.

— § 42 : 672.

— § 54 : 709.

— § 71 : 125.

— § 60 : 713.

— § 92 : 897.

—'§94: 901.

— § 98 : 927.

— § 101 : 922.

— § 119 : 901.

~ § 145 : 968.

— § 160 : 953.

~ § 164 : 954.

— § 166 : 996.

— § 182 : 981.

— § 186 : 823.

— § 196 : 983.

Skaanske Lov § 201 : 804.

— § 203 : 813.

— § 213 : 713.

— § 221 : 774.

— § 223 : 780.

Skaanske Kirkelov § 8 : 752.

— : (26).

Arvebogen 1,46 : 693.

Valdemars sjsellandske

1. 1. 7 : 761.

— 1.5: 752.

— 1. 9 : 693.

— 1. 16 : 698.

— 1. 20 : 694.

— 1. 21 og 22 : 670.

— 1. 23 : 672.

— 2. 8 : 901.

— 2. 32 : 913, 949.

— 2. 39 : 919.

— 2. 42 : 981.

— 2. 44 og 45 : 713.

Lov
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Eriks sjsellandske Lov, anf0rt Jyske Lov 1. 1 : 691.

efter Inddelingen i Thor- - 1. 3 : 679.

sens Udgave, 1/26

:

693. — 1. 4 : 690, 693.

-1.29:742. - 1.5: 690, 693, 695-97.

-1.33: 677. - 1. 6 : 684 f.

— 1.38: 670. • - 1. 7 : 528, 541.

-1.46: 529. - 1.8: 495.

- 1. 47 : 524, 528. - 1. 9 : 692.

-1.48: 527. — 1. 10 og 11 : 699.

— 1. 50 : 691. — 1. 12 : 700.

- 2.22-23: 919. — 1. 13 : 700 f.

— 2. 28 : 156. — 1. 14 : 701, 748, 751.

- 2.30: 992 f. — 1. 15 : 702 f.

- 2. 33 : 897. - 1. 16 : 709.

— 2. 48 : 77. - 1.20: 710.

- 2. 50 : 30 f. — 1.22: 711, 713.

— 2. 51 : 36 f. — 1. 23 : 675, 677 f., 838.

- 2.55: 86. — 1. 24 : 697.

-2.58: 796, 954. f. — 1.25: 691, 712.

- 2. 60 : 928. - 1. 26 : 719.

- 2. 61 : 485. - 1.28: 524.

— 2. 64 : 903. - 1. 29 : 530.

- 2. 69 : 963 f. - 1.30: 526 f., 532, 534.

- 2. 71 og 72 : (26). - 1. 31 : 528.

— 2. 74 : 981. - 1. 32 : 670. f.

- 3.5: 813 f. - 1.33: 494 f., 944.

- 3. 13 : 920. - 1.34: 724.

- 3. 37 : 822 f. — 1. 35 : 730.

- 3. 42 : 980. - 1.36: 726, 730.

- 3. 43 : 774. — 1. 37 : 114, 739.

- 3. 44 : 780. - 1.38: 75, 114.

— 3. 45 : 777, 780. — 1. 39 : 753.

-3.48: 949. — i. 41 : 728 f.

- 3. 54 : 782. — 1.42: 729.

- 3.55: 782 f. - 1. 45 : 790.

-3.67: 927. - 1.46: 790.

- 3. 69 : 782. - 1.47: 810..

— 1. 48 : 811.
Sjsellandske Eirkelov § 8 : 752. — 1. 50 : 30, 96, 128,789, (25).

Jyske Lov, Forord. : 5, 6. - 1. 51 : 810.
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Jyske Lov 1. 52 : 126.

— 1. 53 : 793.

— 1. 55 : 787, 789, 791, 963.

— 1. 56 : 493.

— 1. 57 : 809.

— 1. 58 : 815 f.

— 2. 1 og 2 : 119.

— 2. 5 : 127.

— 2. 6 : 122.

— 2.7: 126.

— 2. 11 : 122.

— 2. 12 : 123.

— 2. 16 : 942.

— 2. 17 : 943 f.

— 2. 21 : 124 f., 711, 787 f.

— 2. 27 : 160.

— 2. 30 : 911, 914, 950.

— 2. 31 : 953.

— 2. 32 : 780.

— 2. 35 : 921.

— 2. 36 : 824, 922.

— 2. 37 : 927.

— 2. 38 : 951.

— 2. 39 : 950.

— 2. 44 : 764, 957.

— 2. 45 og 46 : 957.

— 2. 47 : 956.

— 2.48:958.
— 2. 50 : 95, 157.

— 2. 59 : 973.

— 2. 62 og 63 : 148.

— 2. 64 og 65 : 149.

— 2. 68 : 732, (25).

— 2. 70 : 776.

— 2. 71 : 168.

— 2. 72 : 959, 962.

— 2.73: 5, 958, 961.

~ 2. 74 : 962.

— 2. 75 : 966.

— 2. 76 : 964 f.

Jyske Lov 2. 80 : 919.

— 2. 82 : 884.

— 2. 86 : 918.

— 2. 87 : 970.

— 2. 89 : 134.

— 2. 90 : 956, 984 f.

— 2. 91 : 132 f.

— 2. 93 : 968-70.

— 2. 94 : 103.

— 2. 95 : 132 f.

— 2. 96 : 974.
— 2. 97 : 976 f.

— 2. 98 : 956, 977.

— 2. 99 : 969, 977.

— 2. 100 : 977.

— 2. 101 : 985.

— 2. 102 : 669, (25).

— 2. 103 : 985.

— 2.104: 147.

— 2. 105 : 971 f.

— 2. 106 : 973.

— 2. 108 : 985.

— 2. 109 : 998.
* — 2. 110 : 96.

— 2. Ill : 978.

— 2. 112 : 781.

— 2. 113 : 782.

— 2. 114 : 774, 780.

— 3. 21 : 893.

— 3. 22 : 919, 930.

— 3. 23 : 933.

— 3.24: 967.

— 3.25: 897.

— 3. 26 : 899.

— 3. 29 : 899.

— 3. 30 : 898.

— 3. 32 : 900 f.

— 3. 33 : 921.

— 3^ 34 : 995.

— 3. 35 : 920.
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Jyske Lov 3. 37 : 931.

— 3.38: 820 f.

— 3. 39 : 821.

— 3. 40 : 784.

— 3. 41 : 951.

— 3. 42 : (25).

— 3. 43 : 747.

— 3. 44 : 727.

— 3.45: 753.

— 3. 47 : 678 f.

— 3. 48 : 949, 953.

— 3. 49 : 953 f.

— 3. 50 : 955.

— 3. 51 : 954.

— 3. 52 : 997.

— 3. 53 : 996.

— 3. 54 : 774, 777, 986.

— 3. 55 : 475, 818 f.

— 3. 56 : 478.

— 3. 57 : 478-80.

— 3. 58 : 480.

— 3. 59 : 482 f.

— 3. 60 : 485. 979.

— 3. 65 : 987 f.

— 3. 66 : 991.

— 3. 67 : 915, 966.

— 3. 68 : 994.

Tors Artikler, anf0rte efter

Inddelingen i den latinske

Affattelse, § 1 : 816.

— § 6 : 804.

— § 7 : 792.

— § 29 : 724.

— § 46 : 482.

— § 47 : 985.

— § 48 : 527.

— § 49 : 952.

— § 74 : 742.

—
: (27).

Biskop Knuds Glosser til Jy-

ske Lov : 528.

Slesvigs gamle Byret §§ 7 og

9: 680.

— §§ 43 og 46 : 764.

Riberret 1269 § 18 : 988.

_ § 26 : 699.
'_

§ 49 : 725.

— § 60 : 172.

Forordning (for Skaane) 1284

§ 6 : 160.

Forordning (for Sjselland) 1284

§ 1 : 912.

Margretes almindelige Byret

§ 40: 753.

K0benhavn8 Byret 1443 4. 3

:

(26).

— 5 : (26).

— 6. 11 : 898.

Forordning 1475 30. Septbr.

§ 7 : 446.

Hans's almindelige Byret

(„Stadsretten«) § 19 : 428.

— § 28 : 691 f.

Kristiem II.s Landret § 39 : 24.

— § 51 : (25).

— § 54 : 44.

— § 66 : 104.

— § 67 : 105, 110.

— § 73 : 186.

— § 111: 490.

Kristiem II.s Byret § 10 : 90,

(25).
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Kristiem II.s Byret § 21 : 104,

110.

— § 92 : 753.

Reces I 1533 : 5.

Universitetsfundats 1539 10.

Jimi : 15.

Kirkeordinans 1539 14. Jimi,

anf0rt efter Originaludga-

\en\ Bl. 29 : 222 f.

— Bl. 30 : 218, 221.

— Bl. 32 : 224.

— Bl. 34-35 : 219.

— Bl. 36 : 219, 229.

— BL 38 : 236.

— Bl. 39 : 232, 235 f., (26).

— Bl. 40 : (26).

— Bl. 42 : 232, 240.

— Bl. 43 : 250 f., 324.

— Bl. 44 : 209 f.

— Bl. 46 : 214.

— Bl. 48 : 211, 217.

— Bl. 51 : 247.

— Bl. 54 : 249 f.

— Bl. 55 : 253.

— Bl. 56 : 253.

— Bl. 57 : 231, 253.

— Bl. 58 : 253.

— Bl. 59 : 254 f.

— Bl. 60 : 351.

— Bl. 63 : 349.

— Bl. 66 : 346, 352.

— Bl. 67 : 348.

— Bl. 69 : 285, 288, 294, 301 f.

— Bl. 71 : 317.

— Bl. 72 : 303, 305.

Kirkeordinans 1539 14. Juni

Bl. 73 : 303 f., 306, 308.

— Bl. 74 : 330. 355.

— Bl. 75 : 355, 358 f.

— Bl. 76 : 328.

— Bl. 77 : 332-34, 337.

— Bl. 78 : 334, 336-39, (25).

— Bl. 79 : 345.

— Bl. 83 : 324, 326, 328 f.

— Bl. 84 : 15 f., 325, 327.

— Bl. 85 : 14, 209, 341.

— Bl. 86 : 323, 341.

— Bl. 87 : 331, 340.

— Bl. 88 : 292, 331.

— Bl. 90-91 : 406.

Forordning 1539 1. Oktbr.:
*

412-14. *

Ribe Artikler 1542 4. Maj

§ 2 : 337.

— §§ 3 og 4 : 16.

— § 6 : 294 f.

— § 8 : 302.

— § 9 : 301.

— § iO : 302.

— § 14 : 301.

— § 15 : 320.

— § 16 : 323.

— § 18 : 354.

— § 21 : 356.

— § 22 : 342.

Aab.Brev 1542 31. JuU(Dske.

Mag. Ill 6, 350) : 492.

Fyns Vedtaegt 1547 § 19 : 44.

Reces 1547 6. Decbr. § 38

:

(26).

• I KildeheuviBaingerne ovenfor er dennes Blade som 'ssedvanlig anf0rte

med Bomertal. Her i Begietxet ere dieee gengivne med arabjske Tal.
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Reces 1558 13. Decbr. § 3 : 23.

— § 4 : 872 f.

— § 5 : 43, 45.

— § 6: 47.

— § 7 : 47, 1007.

— § 8 : 8, 54, 68, 73.

— § 9 : 48.

— § 10 : 100 f.

— § 11 : 79, 84, 433.

— § 12 : 97 f.

— § 13 : 57, 185.

— § 14 : 29, 36.

— § 15 : 108 f.

— § 16 : 106 f.

— § 17 : 115, 126.

.— § 18 : 110.

— § 19 : J36.— § 20: 118, 997 f.

— § 21 : 886, 888 f., 896,

923, 933.

— § 22 : 910 f.

— § 23 : 916 f., 919.

— § 24: 126, 160, 930.

— § 25 : 914.

-- § 26 : 158.

— § 27 : 33-35, 65, 125 f.,

785, 787 f., (25).

— § 28: 35, 128, 130 f., 789.

— § 29 : 131, 475, 794, 797.

— § 30 : 795.

— § 31: 805.

— § 33 : 473 f.

— § 34 : 468, 473.

— § 39 : 690, 704.

— § 40 : 456 f.

— § 41 : 385, (26).

— § 42 : 459.

— § 44 : 462.
— § 45: 146.
— § 46 : 477.

Reces 1558 13. Decbr. § 47 : 467.

— § 48 : 557.

— § 49 : 725.

— § 50 : 755.

— § 51: 412 f.,»416 f.

— § 53 : 681, 719.

— § 54 : 161, 169.

— § 55: 472.

— § 56 : 432 f

.

— § 57 : 967.

— § 59 : 469.

— § 60 : 945.

— § 61 : 806.

— § 63 : 982.

— § 64 : 474.

— § 65 : 817.

— § 66 : 826.

— § 67 : 801,

— § 68 : 796.

Synodalia Roskildensia (Ny

Kirkehistor. Saml. 5. Bd.)

1559 : 286.

— 1560 : 286.

— 1561 : 391.

— 1562 : 312, 391.

— 1564 : 312.

— 1566 : 312.

— 1575 : 231, 295.

— 1576 : 251, 273.

— 1571 : 251, 286.

— 1584 : 391.

— 1586 : 286.

— 1592 : 286.

— 1595 : 312, 320.

— 1598 : 231, 251.

— 1601 : 323.

— 1603 : 319.

— 1605 : 323.

— 1607 : 287.
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Haandfsestning 1559. 12. Avg. 3fretl5619.Maj §35: 593 f.

§ 7 : 794, 797. - § 36 : 566.

- § 25: 8. — § 37 : 597.

- § 26: 65. — § 38 : 601.

- § 28: 125. — § 39 : 604.

— § 31 : 914. - § 40 : 611.

— § 32 : 47. - § 41 : 602, (26).

- § 33: 789. - § 42 : 603.

- § 34: 417. - § 43 : 606.

- § 41: 50. — § 44 : 607.

- § 42 : 125, 785. " § 45 : 598.

— § 46: 600.

S0ret 1561 9. JMaj § 1: 595. - § 47 : 601.

- § 3 : 567. - § 48 : 605.

- § 4: 586. — § 49 : 639.

~ § 5: 567 f. (27). - § 50 : 621, 623, 626.

— § 6: 573. - § 51 : 621, (27).

- § 7 : 571. - § 52 : 629.

- §§ 8 og 9

:

572. - § 53 : 609, (26).

- § 10 : 586. - § 54 : 610.

- § 11 : 587. - § 55 : 616.

- § 12 : 588. — § 56 : 617.

- §§ 13 og 1^I: 585. — § 57 : 618 f.

— § 15: 575. - § 58 : 620.

— § 16 : 582. - § 59 : 608.

- § 17 : 583; - § 60: 633.

— § 18 : 588. - § 61 : 593.

— § 19 : 589. — § 63 : 632.

— § 20 : 626. — § 64 : 621.

— § 21 : 584. — § 66 : 595.

— § 22 : 590. - § 67 : 609.

— § 23 : 591. - § 68 : 642.

- § 24 : 615, 635, 641. - § 70 : 628.

— § 25 : 575. - § 72i (26).

— §§ 26 og 2^
r : 576. — § 73: 635-37, 639.

- §§ 28 og 29 : 578.

— § 30: 579. Gaardsret 1562 9. Maj §§ 5

- § 31 : 580. og 6: 901.

- § 32 : 578. - § 7 : 902.

- § 33 : 567. - § 8: 913.
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Gaardsret 1562 9. Maj §§ 12

og 13 : 984.

— § 14 : 1001.

— § 15 : 942 f.

— §§ 16 og 17 : 939.

— § 18 : 940.

— § 31 : 556.

— § 36 : 913.

Kgl. Missive 1562 14. Novbr.

:

317.

Forordning 1565 23. Oktbr.

§ 1: 461.

Kgl. Missive 1568 13. Jan.:

218.

— 1568 28. Febr. : 285.

Aab. Brev 1568 17. Septbr. :

418.

Forordning 1570 29. Oktbr.

:

982.

— 1573 2. Juni § 1 : 39.

Reces 1576 21. Novbr. § 2

:

60.

_ § 4 : 54, 58.

— § 5: 51.

— § 7 : 122.

— § 8: 184, 186, 862.

— § 12 : 936.

~ § 13 : 714.

— § 14 : 807.

Forordning (Reces) 1577 18.

Oktbr. (Nr. 79) : 689, 747.

Rigens Ret pske. Mag. lU 1.

Bd.) § 6 : 29.

. — § 8 : 757.

Rigens Ret § 10 : 757.

— § 29 : 757.

Frdg. 1579 8. Jan. § 1 : 53,

101.

Kgl. Missive 1579 9.Jiili: 391.

Forordning 1582 19. Juni (Nr.

293) §§ 1 og 2 : 420.

Ordinans 1582 19. Juni, an-

f0rt efter Inddelingen i

Udgaven i : „Corpus"consti-

tutionum Daniae", 1. 1

:

252, 504.

— 1. 2 og 3 : 504.

— 1. 5 : 505.

— 1.6: 252, 506.

— 1. 7 : 251.

— 1. 8 : 506.

— 2. 1 og 3 : 499.

— 2. 4 : 501.

— 2.5: 495.

— 2. 6 : 496.

— 3. 1-3 : 507.

— 3.4:508.

— 3. 5 og 6 : 509.

— 3. 7 og 8 : 510.

— 4. 3 : 937.

— 4. 5 : 938.

— 4. 6 : 942.

— 5. 1 pr. : 511.

— 5. 1. 1-3 : 512.

— 5. 1. 4 : 513.

— 5. 2 pr. : 514.

— 5. 2. 1 : 514.

— 5.2.2 og 3: 515.

— 5. 2. 4 og 5 : 516.

~ 5. 2. 6 : 517.

X
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Ordinans 1582 19. Juni 5. 3 :

517.

— 6. 1 : 518.

— 6. 2 : 519.

— 6. 3-5 : 520.

— 6. 6-7 : 521.

— 6. 8 : 522.

— 6. 9 : 523.

Fororduing 1586 6. Juni : 66.

Reces 1587 27. Decbr. § 10 :

287.

Forordning 1589 21. Marts

(Nr. 502) § 3: 457.

— 1589 31. Maj pr. : 564.

§ 2 : 564.

§ 7 : 564.

§ 8 : 453.

— 1589 30. Juni (Nr. 510)

:

896.

— 1589 30. Juni (Nr. 511) : 97.

— 1590 14. Avg. (Nr. 537)

§ 1: 95.

— 1590 14. Avg. (Nr. 538)

§ 1 : 917.

§ 2 : 100, 998.

— 1590 14. Avg. (Nr. 539)

:

107.

Kgl. Missive 1592 20. Maj:

282.

— 1592 31. Maj : 284.

Haandfsestning 1596 17. Av-

gust, se Haandf. 1559 12.

Avg. jfr. Indledning S. XTI.

Reces 1615 § 18 : (25).

Kgl. Missive 1618 10. Decbr.

216.

Forordning 1620 23. Marts : 26.

Kgl. Missive 1621 7. Maj : 318.

Rigens Ret og Dele 1621 10.

Decbr. § 2 : (25).

— § 4: 732, (25).

— § 5 : 72.

-§8:9.
— § 9 : 58.

— § 13 : 35.

— § 14: 34.'

— § 15 : 15, 175, 762.

— § 16 : 53.

-§40: (25).

— § 41: 174, (26).

— § 43 : 61.

— § 45 : 162.

— § 46 : 46, 69 f.

— § 47 : 175.

— § 48 : 162.

— § 49 : 170 f.

— § 50: (25).

— § 51 : 163.

— § 52: 758-60.

— § 53 : 763.

— § 54 : 175.

— § 55 : 175 f.

— § 56 : (25).

— § 57 : 732, (25).

— § 81 : 86.

—
: (27).

Birkeret 1623 §9:9, 20.

— § 5: 52.

— § 8 : 121.

— § 10 : 123 f.
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Birkeret 1623 § 11 : 18 f., (25).

— § 12 : 68.

— § 13 : 136, 138, 143, (25).

— § 14 : 142.

— § 15 : 138.

— § 16 : 949.

— § 19 : 141, 147.

— § 20 : 998, (25).

— § 21 : 999.

— § 22 : 1000.

— § 23 : 18.

— § 24 : 709.

Forordning 1623 1. Juli § 1 : 61.

Kgl. Missive 1623 16. Novbr.

:

238.

— 1624 11. Marts : 283.

Odense Provstemodes Beslut-

ning 1628 23. April : 304.

Forordning 1629 27. Marts 2.

5: (26).

3. 2 : 285.

— 1631 29. Juli (?) : (26).

Forslag 1631 til Tillaeg til en

Kirkeordinans (Kirkehist.

Saml. Ill 2. Bd., hvortil

de i Henvisningeme an-

f0rte Sidetal henvise) : 230,

240, 248, 252, 392.

Forordning 1633 15. Marts

§ 16 : 423.

— 1635 23. Jan. § 8 : 423.

— 1636 14. Maj : 528.

Reces 1643 27. Febr. 1. 1. 1

:

205 f.

— 1. 1. 3 : 205.

Reces 1643 27. Febr. 1. 1. 4 :

207.

— 1. 1. 6 : 221, 223, 283.
— 1. 1. 7 og 8 : 224.

— 1.1.9: 245.

— 1. 1. 10 : 232.

— 1. 1. 12 : 233 f.

— 1. 1. 13 : 235.

— 1. 1. 14 : 239.

— 1. 1. 15 : 241.

— 1. 1. 16 : 229.

— 1. 1. 17 : 237.

— 1. 1. 18 : 224.

— 1. 1. 19 : 336.

— 1.1.20: 208, 213-16, 311,

318, 336.

— 1. 1. 21 : 293, 324 f., 327 f.,

334 f., 346.

— 1. 1. 22 : 291.

— 1. 1. 23 : 288, 290.

— 1.1.23: 288, 290.

— 1.1.24: 309.

— 1. 1. 25 : 239.

~ 1. 1. 26 : 818.

— 1. 1. 27 : 26 f., 66, (25).

— 1.1.28: 352.

— 1. 1. 29 : 321.

— 1. 1. 30 : 294.

— 1. 1. 31 : 279, 327, 865-67,

869-72, (28).

— 1. 1. 32 : 291.

— 1.1.33: 219, 242 f., 868 f.,

874.

— 1.1.34: 368.

~ 1.1.35: 370.

— 1. 1. 36 : 371.

— 1. 2. 1 : 255. .

— 1. 2. 2 : 257.

— 1. 2. 3 : 258 f.

— 1. 2. 5 : 260.
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Reces 1643 17. Febr. 1.2.6:

221, 260.

— 1. 2. 7 : 261.

— 1. 2. 8 : 262.

— 1.2.9-11: 265.

— 1. 2. 12 i Beg. : 266.

— 1.2.13 og 14: 267.

— 1. 2. 15 : 268.

— 1. 2. 16 : 269.

— 1. 2. 17 : 269.

— 1. 2. 18 : 270 f.

— 1.2.19:271.
— 1. 2. 20 : 272.

— 1. 2. 21 : 274.

— 1.2.22: 227.

— 1. 2. 23 : 280.

— 1.2.24: 276.

— 1.2.25: 935.

~ 1. 2. 26 : 875.

— 1. 2. 27 : 277.

~ 1. 2. 28 : 278.

— 1. 2. 29 : 319.

~ 1. 2. 30 : 246.

— 1. 2. 31 : 280.

— 1. 3. 1 : 857.

— 1.3.2: 858 f.

— 1.4.2: 373.

— 1. 4. 5 : 372.

— 1. 4. 6 : 373.

— 1. 4. 7 og 8 : 374.

— 1.4.9 og 10: 375.

— 1. 4. 11 : 381.

— 1. 4. 13 : 381.

— 1. 4. 14 : 376.

— 1. 4. 16 og 17 : 377.

— 1. 4. 18 : 378.

— 1. 4. 19 : 379.

— 1. 4. 20 : 372.

— 1. 4. 28 : 379.

— 1.4.29: 411.

Reces 1643 17. Febr. 1. 4. 30-

32 : 380.

— 1.4.33: 381.

— 1. 4. 34 og 35 : 385.

— 1. 4. 36 : 381.

— 1. 4. 37 : 386.

— 1. 4. 39 : 387, (26).

— 1. 4. 41 : 388-90.

— 1. 4. 42 : 392 f.

— 1. 4. 43 : 391.

— 1. 4. 44 : 386.

— 1. 4. 45 : 412.

— 1.4.46: 416.

— 1. 4. 47 : 414 f.

— 1. 4. 48 : 382-84.

— 1.4.50: 384.

— 1. 4. 52 : 417.

— 1. 4. 54 : 385.

— 1. 4. 55 : 386.

— 1. 4. 56 : 397.

— 1. 4. 57 : 322, 397.

— 1.4.58-60: 397..

— 1. 4. 61-62 : 399.

— 1. 4. 64-66 : 399.

— 1.4.67: 401.

— 1. 4. 68 : 402.

— 1. 4. 69 : 401.

— 1. 4. 71 : 402.

— 1. 4. 72 : 403.

— 1. 4. 74 : 404.

— 1. 4. 75 : 405.

— 1.4.76: 402.

— 1. 4. 77 : 389.

— 1.4.78: 407.

— 1. 4. 79 : 408.

— 1. 4. 80 : 407.

— 1. 4. 81 : 380, 410.

— 1.4.82: 409.

— 1.4.84: 410.

— 1.4.85: 411.
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Reces 1643 17. Febr. 1. 4. 86 : Reces 1643 17. Febr. 2. 6. 11

:

410. (25).

— 2. 1. 2 : 421. — 2. 6. 12 : 72 f.

- 2.1.4: 694. - 2. 6. 14 : 57-59.

- 2. 1. 5 : 185, 694. — 2.6.15: 68-71.

- 2. 1. 6 : 202 f. — 2. 6. 16. 1 : 89.

— 2.2.2: 426, 739. — 2. 6. 16. 1-3 : 90.

- 2.2.5: 739, (25). - 2. 6. 16, 4 : 90 f.

— 2. 3. 1 : 48, 430 f., 435. - 2. 6. 16. 5 : 92.

— 2. 3. 2 : 437-39. ~ 2. 6. 16. 6 : 90, 92.

— 2. 3. 3 : 439, 441 f., (26). — 2.6.16.7: 93.

— 2. 3. 4 : 437. — 2. 6. 16. 10 og 11 : 93.

— 2. 3. 5 og 6 : 64. — 2. 6. 16. 13 : 93.

- 2. 3. 7 : 435 f. - 2. 6. 16. 14 : 50 f.

- 2. 3. 8 : 335, 357, 523 f.. — 2. 6. 17 : 88.

539, 544-46, 548. — 2. 6. 18 : 47, 50.

— 2. 3. 9 : 444; — 2. 6. 19 : 23, 56.

— 2. 3. 10 : 433. - 2. 6. 20 : 116 f.

- 2. 3. 13 : 445 f. — 2. 6. 22 : (25).

- 2. 3. 14 : 440 f. — 2. 6. 23 : 112 f.

— 2. 3. 15 : 23, 57, 116. — 2. 6. 24 : 79 f.

— 2. 3. 17 : 432. — 2. 6. 25 : 59, 143.

— 2. 5. 1 og 2 : 890. — 2. 6. 26 : 999.

— 2. 5. 3 pr. : 940 f. - 2. 7. 1 : 535, 539 f., 690,

— 2. 5. 3. 1 : 498. 692-97, 702, 731, 748.

— 2.5.3.2: 498, 500, 502. - 2.7.2: 714 f.

— 2.5.4: 157, 273, 934,938. - 2. 7. 3 : 717.

— 2. 5. 5 : 947. — 2.8.2: 747.

— 2. 5. 6 : 496. - 2. 9. 1 : 814.

~ 2. 5. 7 : 503. — 2. 9. 2 : 814 f.

— 2. 6. 1 : 44, 54. — 2. 10. 1 : 886, 893.

— 2.6.2: 58. - 2. 10. 2 : 905, 930.

— 2. 6. 3 : 61 f. — 2. 10. 3 : 929.

- 2. 6. 4 : 23 f

.

- 2. 13. 1 : 428.

— 2.6.5: 83. - 2. 14. 1 : 419, 983-85.

— 2.6.6: 23. — 2. 15. 1 : 841-43, 846^8.

— 2. 6. 7 : 86. - 2. 15. 2 : 532, 674, 681.

— 2.6.8: 42. - 2. 15. 3 : 721.

— 2. 6. 9 : 31, 43. — 2. 15. 4 : 673, 721, 840.

— 3. 6. 10 : 74, 116. — 2.15.5: 544, 673.
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Reces 1643 17. Febr. 2. 15. 6

:

162, 164, (26).

— 2. 15. 7 : 161, 172, 174,

732, 759; (25), (26).

— 2.15.8: 850 f., 854, (27),

(28).

— 2. 15. 9 : 767, 770.

— 2. 15. 11 : 81, 767-70, 826,

(25).

— 2. 15. 12 : 854.

— 2.15.13: 826.

— 2.15.14: 180, 855.

— 2.15.15: 824 f.

~ 2.16.1: 200, 529, 689.

— 2. 17. 1 : 531-33.

— 2. 18. 1 : 150, 527, 534 f.,

539 f., 726, 728.

— 2. 20. 1 : 469.

— 2.20.2: 470.

— 2. 21. 1 : 286.

— 2. 21. 2 : 558.

— 2. 22. 1 : 446 f.

— 2. 22. 2 : 447, 558, 560.

— 2. 24. 2 i SI. : 452.

— 2. 24. 3 : 452.

— 2.25.1:795.

— 2.27.2: 477.

— 2.28:862-64.

— 2. 30. 1 : 817.

— 3. 14: (27).

— 3. 15 : 89.

— 3. 19 : 79.

— 3.20: 80.

— 3.21:54.
— 3.23: 62, 70 f., 197.

Forordning 1646 23. Maj

:

230, (25).

— 1646 16. Decbr. : 502.

— 1647' 16. Maj § 1: 208.

§4: (26).

— 1647 27. Novbr. : 891.

Haandfaestning 1648 8. Maj §

7 : 794, 797.

— § 25 : 8.

— § 26: 65.

— § 28: 125.

— § 31 : 914.

— § 32 : 47.

— § 33 : 789.

— § 34 : 417.

— § 41 : 50.

— § 42 : 125, 745.

~ § 49: 426.

Forordning 1649 9. Septbr.*

§§ 1 og 2: 189.

§ 3: 189, 199.

§ 6 : 190.

§ 7 : 79, 82.

§ 8 : 190.

§ 11 og 12 : 191.

§ 13: 761.

§ 14 : 40, 188.

§ 16: 188. :

§ 17 : 192.

§ 18: 191.

§ 19 ; 192.

§ 21 : 195.

1 Anf0res hoB Brorson efter Patis's Lovsamling 2,831 med det urigtige

Aarstal : 1646.

2 Anf0res her efter den §-Inddeling, som vil blive anvendt ved Udgaven

i „Corpu8 coastitutionuni Dwiiffi".

23
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Forordning 1649 9* Septbr.:

(25). .

— 1650 14. Decbr. : 41.

— 1651 6. Febr. : 563.

— 1651 25. Marts : 452.

— 1651 5. Juli: 667, 855,

(25).

— 1651 15. Juli § 3: 448.

§ 6 : 449.

§ 8 : 449.

— 1654 11. JuU: § 1: 93.

§ 2 : 36, 108 f., 113.

§3: 41.

§ 4 : 462 f.

— 1654 14. Juli : 825.

— 1655: (25).

— 1655 15.Avg. §3: 551-53.

§ 4 : 554-56.

§ 5: 558 f.

§ 6: 562.

§ 7 : 559 f

.

— 1655 10. Novbr. : 471.

— 1655 24. Novbr. : 859-61.

— 1656 17. Deobr. : 824 f.

— 1657 12. M%j : 558, 560 f.

— 1657 21. Septbr. : 743.

— 1657 15. Oktbr. : 165.

— 1658 8. Jan. : 948.

— 1660 24. JuU § 1 : 743.

§ 5: 744, 756.

§ 6: 743.

§ 21 : 471.

— 1660 30. Decbr. § 1 : 421.

§ 3: 10.

§ 4: 421.

— 1661 12. Febr. : (27).

-. 1661 31. Marts: (27).

— 1661 7.MajVognm8end §§

1 eg 2 : 450.

§ 5: 451.

Adelens Privilegier 1661 24.

Juni § 13 : 13.

— § 15 : 158.

— § 17 : (25).

-:(25).

Gejstlighedens Privilegier 1661

24. Juni § 2: 414.

— § 4 : 296.

— § 5: 302.

— § 7 : 293.

— § 9 : 382.

— § 11 : 330.

Borgerstandens eller K0bstae-

demes Privilegier 166124.

Juni § 5 : 472.

— § 6 : 436.

— § 11 : 158.

Ribe Stifts GejstUgheds Er-

klaering 1661 2. Septbr.:

218, 303 f., 311, 317, 356,

392.

Forordning 1662 1. Maj : 165,

844 f.

— 1662 13. Mgj : 800 f.

~ 1662 22. Maj : 28.

— 1662 28. Septbr. : 453.

— 1662 : (25).

Kgl. Missive 1662 24. C^tbr.

:

(26).

Forordning 1663 13. Juni:

166 f., (26).

— 1664 19. Jan. § 3 : 296.

§ 4 : 297.

§ 5: 298.

§ 6: 299.

§ 7 : 300.
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Forordning 1664 19. Jan. § 9

:

301.

§ 10 : 294.

— 1664 4. Juli § 22 : 13.

§ 23 : 12.

— 1664 19. Juli : 542.

— 1664 21. Juli: 453.

— 1665 5. Juni : 990.

Kongelov 1665 14. Novbr. §

1: 3.

— § 2:2, 4.

— §§ 3 og4: 2.

— §§ 5 og 6: 3.

— § 25: 8.

— § 26 : (25).

Forordning 1666 15. Marts:

200, 202.

~ 1667 6. Febr. : 453.

— 1667 27. Marts: 453-55.

— 1667 6. Maj : 367.

— 1670 9. April § 21 : 13.

§ 22 : 12.

H0jesteretsinstruks 1670 25.

Juni § 3 : 42.

Forordning 1670 29. Juni:

102 f.

Skovordinans 1670 20. Oktbr.

§ 9 : 817.

Forordning . 1670 5. Decbr.

:

487.

Gejstlighedens Privilegier 1670

15. Decbn § 3 : (26).

— § 5: (26).

— 15. Decbr. : (26).

Grevemes Privilegier 1671 25.

Maj § 5 : 67.

— § 23 : 14.

Friherremes Privilegier 1671

25. Maj § 4 : 67.

— § 20: 14.

Forordning 1671 1. Avg. : 824.
— 1671 4. Septbr. § 4 : 442.

§ 8 i SI. : 422.
— ;1672 10. Septbr. : 968.— 1672 14. Oktbr. : 368.
— 1673 11. Decbr. : 28.

— 1676 25. Jan. : 454 f.

— 1676 6. Apr. : 859 f.

— 1677 1. Febr. : 28.
— 1677 7. Maj : 74, 102 f.

— 1677 15. Decbr. : 745.
— 1679 28. Febr. : 844.
— 1679 12. Juni § 1 : 176.

§ 2 : 173, 178 f.

§ 3 : 180 f., 183.

§ 4 : 849.

§ 5: 184.

§ 6 : 182.

§ 7: 6.

§8:7.
— 1679 9. Septbr. : 870.

— 1680 5. Marts : 817.

— 1680 31. Avg. § 29: 981.

— 1680 17. Novbr. § 7 : 451

-52.

— 1681 19. Febr. § 1: 796,

802.

§ 3 : 803.

§ 4 : 797 f.

§ 5 : 798.

§ 6 : 799 f.

— 1681 16. April I. §5: 563.
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Forordning 1681 16. April

I § 8 : 468.

n § 5: 851 f.

n § 7 : 853.

VI §§ 2 og 3: 827.

VI § 5: 829.

VI §§ 6 og 7 : 830.

VI §§ 8 og 9 : 831.

VI §§ 10-12 : 832.

VI § 14 : 833.

VI § 15 : 827.

VI § 17 : 830.

VI § 18: 833.

VI § 19 : 834.

VI § 20: 835 f.

VI § 21: 828.

VI § 22: 836.

VI § 23 : 837.

VI § 25: 834, 838.

VI § 26 : 835.

VI § 27 : 836.

Hofretsinstruks 1681 19.Novbr.

§ 5: 10.

Borgretsinstruks 1681 19.

Novbr. § 4 : 11.

— § 5: 67.

Forordning 1682 28. Jan. § 1

:

732.

§ 3 : 733.

§ 4: 809.

§§12 og 13 : 464.

§ 17 : (26).

— 1682 9. Maj § 1 : 531.

— 1682 4. Novbr. : 940.

-- 1682 16.Decbr. § 1: 733.

— 1683 13. Mart8n§2: 505.

Ill § 1 : (26).

m § 5: (26).

Ill § 6 : (26).

Retsbrug, konstateret ved

Domme, som ere med-

delte i:

Rosenvinges Udvalg 1,34 : 668.

— 1,62 : 946.

— 1,245 : 754.

— 1,260 : 669.

— 1,301 : 765.

— 1,310: 689.

— 1,485 : 741.

— 2,7 : 951.

— 2,116: 17.

— 2,143 : 151.

— 2,147 : 987.

— 2,197 : 457.

— 2,200: 742.

— 2,314 : 460.

— 2,329 : 742.

— 3,115: 112.

— 3,92 : 785.

— 3,122 : 39.

— 3,131 : 110.

— 3,136 : 118.

— 3,151 : 156.

— 3,285: 725.

— 4,23: 718.

— 4,126: 111, 115, 779, 999.

— 4,129 : 152.

— 4,170 : 48.

— 4,199 : 756.

— 4,218 : 773.

— 4,219 : 779, (27).

— 4,245 : 826.

— 4,346: 145.

— 4,436:937.

Sechers Samling af Kongens

Rettertings Domme 1,117

:

754.

— 1,268: 785.

— 1,370: 152.
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Sechers Samling af Kongens
Rettertings Domme 1,485:

741.

— 1,576 : 754.

-- 2,200: 742.

— 2,329 : 742.

Ewensen : Samlinger af jurid-

iske etc. Materier 1, 1,15

:

32.

Friis Edvarsen: Underretning

om Skelsk0r, S. 600 : 725.

Krag og Stephanius : Kristian

III.s Historie 3,233 : 725.

Matzen: Den danske Pante-

rets Historie, S. 416 : 771.

— S. 428 : 772.

Landets Saedvane (meddelt

hos Osterss0n Weylle

:

Glossarium juridicum, og

A.Bemts0n Bergen: Dan-
mark og Norges frugtbare

Herlighed): 76, 460, 709,

754, 786.

B. VdenlandsJce Kilder.

1. Norske og islandske Kilder.

Frostetingslov 2,15: (28).

Jons Kristenret § 16: (28).

Kong Magnus norske Lands-

lov farmamal^g Kap. 19:

(27).

J6nsbogen § 20 : (27).

Kristian IV. Norske Lov 1604

1. 4 : 29, (26).

— 3. 2 : 898, (28).

— 3. 7 : 134.

— 3. 8 : 134, 895.

— 3. 9 : 894, (25).

— 3.10: 887.

— 3. 11 : 157.

— 3. 12 : 923-25.

— 3. 13 og 14 : 902.

— 3.18: 930. '

— 3. 19 : 156.

— 3. 21 : 118.

— 3.25: 938.

— 4. 2 : 1002.

— 4. 6 : 689.

— 4. 7 : 678.

— 4.9: (27).

— 4. 10 : 698.

— 4.13: 689.

— 4. 14 : 533, 536.

— 4.21: (25).

— 5. 10 : 786.

— 6. 1 : 460.

— 6. 5 : 741.

— 6.10: 46,5.

— 6. 15 : 952.

-- 6.24: 786.

— 6.25: 995.

— 6. 26 : 992 f.

— 6. 32 : 951.

— 6. 33 : 922, (28).

— 6.35: 987, 996.

— 6. 36 : 922 f.

— 6.37: 775.

— 6.40: 952.

— 7.3: 169.

— 7. 6 : 850,

— 7. 7 : 22.

— 7. 8 : 786.
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Kristian IV^s Norake Lov 1604

7,10: 989.

— 7.12: 106.

— 7. 13 : (27).

— 7. 14 : 778 f.

— 7. 19 : 779.

— 7.20: 765.

— 7.22: 557.

— 7.24: (26).

— 8.1: 983 f.

— 8. 3 : 972.

— 8. 4 : 973.

Kirkeordinans 1607 2. 5 : 229 f.

— 2. 6 : 232, 235 f.

— 2.7: 232, 236, 240.

— 2. 8 : 250-52.

— 2.9: 209, 216, 248, 252,

285, 286-88, 301 f., 305 f.,

311-18, 324f., 327-29, 393f.,

406.

— 2. 11 : 247.

— 2. 12 : 249 f.

— 2.13: 391.

— 2.14: 231.

— 2. 15 : 254.

— 2. 16 : 255.

— 3 : 346 f., 349-52, 365.

— 4 : 354-60.

— 5: 323, 331, 332-34, 336 f.,

338-42.

Reces 1643 27. Febr. 3. Bog

er naevnt ovfr. S. 1048.

Forordning 1648 24. Decbr.:

(26).

2. Svenske Ktlder,

Svensk S0ret 1667 1. 1 : 565.

— 1.3: 571.

— 1. 4. § 1 : 594.

Svensk S0ret 1667 1. 6 pr. : 569.

— 1. 6 § 1 : 569.

— 1.15: 577.

— 1. 16 : 581.

~ 1. 17 : 580.

— 1. 20 : 582.

— 1. 22 : 613.

— 1.23: 591.

— 1. 24 § 3 : 613.

— 2. 1 : 597.

— 2. 5 §§ 1 og 2 : .598.

— 2.6: 611.

— 3.3 pr.: 611.

— 3. 5 : 607.

— 3.9: 592.

— 4. 3 : 645.

— 4. 2 pr. : 643.

-4.2 §3: 644.

— 4. 4 pr. : 642.

— 4.5: 642.

— 4. 7 : 646.

— 4.8 § 1: 645.

-^ 4. 8 § 2 : 647.

— 4. 9 : 648.

— 5. 2 pr. : 615.

— 5. 2 § 1 : 641.

— 5. 2 § 2 : 635.

— 5.4: 637.

— 5. 6 : 616.

— 5. 7 § 1 : 634.

— 5. 8 pr. : 616.

— 5. 8 § 1 : 617.

— 5.8 § 4: 619 f.

— 5.8 § 5: 619.

— 5. 10 pr. : 622 f.

— 5.10 § 2: (27).

— 5. 10 og 11 : (27).

— 5. 13 pr. : 624.

— 5. 13 § 3 : 625.

— 5.13 § 5: 641.
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Svensk S0ret 1667 5.14 pr,:

628.

— 5. 14 § 1 : 625 f.

— 6.1: 649.

— 6. 2 pr. : 650.

— 6. 2 §§ 1 og 2 : 651.

— 6. 5 : 652.

— 6. 6 pr. : 652.

— 6. 6 § 1 : 652.

— 6. 7 pr. : 653.

— 6. 7 § 1 : 653.

— 6. 9 : (27).

— 6. 11 : 654.

— 6. 12 pr. : 654.

— 6. 12 § 1 : 654.

— 6. 13 : 655.

— 6. 15 : 656.

— 7. 1 : 658.

— 7.2: 657.

— 7.3 §§ 1 og 2: 658.

— 7. 5 : 660.

— 7. 6 : 660.

— 7. 7 : 659.

— 7. 8 pr. : 661.

— 8. 1 pr. : 662.

3. Hanseatiske Kilder.

Visby S0ret § 48 (46): (26).

Hamborgs Stadsret 1605 er

omtalt i Indledningen S.

XXI—XXIV.

Hansereces 1614 2.3:
— 4. 14 : 569.

— 4.20: 583.

— 6. 1 : 643.

— 6. 2 : 642.

— 6. 3 : 644.

565.

Hansereces 1614 8. 1 : 623.

— 10. 1 : 616.

— 10.2: 617.

— 10. 3 : 618 f.

-- 10.4: 620.

— 13.5: 587.

4. Tyske Kilder.

KejSer Karl V.s peinliche Ge-

richtsordnung (Carolina) §
110: 1002.

— § 116 : 941.

— § 122: (28).

— § 135: (28).

— §§ 172-74: (28).

Fransk

610,

— 3.3,

- 3.3.

~ 3.3.

- 3.8.

— 3.8.

r- 3.8.

Franske Kilder.

Ordonansl6812. 1. 10:

2 og 3 : 598.

6 : 598.

8:. 598.

1-3 : 622.

6 og 7 : 623.

8 og 9 : 624.

Ludvig XIV.s Edikt mod Duel-

ler: (28).

6*. Engelske og hollandske Kilder.

Engelsk og hollandsk Rets-

brug: (27).

7. Corpus juris civilis.

I Almindelighed: (25), (27).
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§ 5 Instit. 1.25: 525,

Fragm. 19 § 1 Dig. 5. 1 : 19, (25).

„ 40 §2 Dig. 13. 7: (27).

„ 2§3Dig.l4.2: 627 f.

„ 13 §2 Dig. 20.1: (27).

„ 4, 5, 7, 9 Dig. 22. 5:

110.

„ 15 Dig. 23. 2 : 502.

„ 1 § 5 Dig. 27.1: 528.

Dig. 48. 4 : 876.

Fragm. 11 § 11, Fragm. 40

Dig. 48. 5 : 497.

„ 3 Dig. 48. 21 : 897.

Lex 6 Codex 2.3: 668.

„ 1 Codex 3.43: (28).

„ 12 Codex 4. 1 : 117.

Lex 14 § 1 Codex 4. 31 : (27).

Codex 6.30: 839.

„ 8.34: (27).

„ 9. 8 : 876.

Lex 27 Codex 9. 9 : 497.

„ 5 Codex 9. 35 : 111.

Novelise: 53.4.

Princ. Novelise 69. 1. : 17.

§ 1 Novelise 96. 2 : 20.

Novelise 134. 12 : 497.

8. Corpus juris Canonici,

Gratiani Decretum c. 31 q.

1 : 497.
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